
 

 

Geachte Voorzitter, 

  

Hierbij vindt u het verslag van de controles die plaatsvonden in uw centrum op 18 

januari en 12, 21 en 22 maart 2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 
inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde 

 

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 
 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van Tielt-Winge 

Tiensesteenweg 2 

3390 Tielt-Winge 
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1. INLEIDING 
 

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie 

en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders 

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW’s worden uitgevoerd, passen in deze 

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 
integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

 Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de 

regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 
terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende 

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 

aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 
boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. 

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 
partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

 Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.  

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 
door de Regering werd besloten.  

 

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; 

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  
De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI 

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding).  
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2. INSPECTIES 
 

 Omschrijving Jaar 

Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

1 
Wet van 02/04/1965: controle van de 

medische kosten 
2014-2116 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken (+ controletabel) 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2013-2015 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 (+ controletabel) 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2013-2015 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2016 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds (+ controletabel) 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 2016 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale Activering 

(+ controletabel) 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 

Bijlage 7: controle van de Energiefonds-

subsidies, Wet 04/09/2002 (+ 

controletabel)  

8 De behandeling van de knipperlichten 
geen controle 

uitgevoerd1 
 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 

geen controle 

uitgevoerd 
 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze 

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

 

De inspectie werd voortreffelijk voorbereid door uw medewerkers, die bovendien steeds 

ter beschikking stonden om toelichting te geven of bijkomende informatie te verschaffen.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen. Deze 

hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede 

praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters 

bijgevoegd bij het verslag. 

 

                                                                    
1 Er waren geen openstaande knipperlichten voor de periode 2015-2016. 
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

De inspectie stelde een goede administratieve en sociale opvolging vast betreffende de 

gecontroleerde dossiers. 

 
Hoewel de sociale verslagen voldoende duidelijk en uitgewerkt zijn, zijn er op dit vlak nog 

verbetermogelijkheden. 

 

De inspectie herinnert eraan dat sociale verslagen steeds ondertekend en gedateerd 

dienen te zijn door de maatschappelijk assistent, en te eindigen met een concreet 

beslissingsvoorstel.  

 

Voorts werd vastgesteld dat de sociale verslagen meestal geen melding maakten van de 

resultaten van huisbezoeken, ook al werden deze wel degelijk afgelegd. Bij de 

tenlasteneming van medische kosten in het kader van de Wet van 2 april 1965 oordeelt 

het OCMW over de noodzaak en de doelmatigheid van een huisbezoek. De inspectie 

raadt aan een huisbezoek uit te voeren bij opening van het sociaal dossier, en vervolgens 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht, en de uitkomst hiervan op te nemen in het 

sociaal verslag. Ook wanneer wordt besloten geen huisbezoek uit te voeren is het 

aangewezen hiervan melding te maken in het verslag. 

 

Tot slot beveelt de inspectie aan om de structuur van de sociale verslagen te 

optimaliseren door extra rubrieken te voorzien, vooral dan betreffende verzekerbaarheid 

en tewerkstelling. Dit zal de kwaliteit van de sociale rapportage nog verhogen. 

 

De inspectie verwijst in dit verband graag naar de omzendbrief van 14 maart 2014 

betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin een specifieke 

sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de tenlasteneming van 

medische kosten.  

 

Een beslissing tot financiële tegemoetkoming in de medische kosten dient steeds beperkt 

te zijn in de tijd en kan maximum voor de duur van een jaar genomen worden. Deze 

periode dient opgenomen te worden in de kennisgeving van de beslissing, hetgeen niet het 

geval was in de gecontroleerde dossiers. Vermits een herziening steeds voorafgegaan moet 

worden door een sociaal verslag, volgt hieruit dat er tussen twee sociale verslagen geen 
periode van meer dan een jaar kan liggen – zoals in één dossier nochtans werd opgemerkt. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Het aantal dossiers was beperkt. Bij de analyse van de uitgaven werd een minieme 

afwijking in het nadeel van het OCMW vastgesteld (voor details zie controletabel 2B). Er 

waren geen ontvangsten voor de controleperiode.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

De controle toont aan dat gerealiseerde ontvangsten niet altijd correct worden verwerkt, 

waardoor de POD MI een teveel aan toelagen betaalde. Omgekeerd stelde de inspectie 
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ook vast dat het OCMW in sommige gevallen via een formulier D bedragen aangaf die 

initieel niet betoelaagd waren. 

 
Hieruit blijkt dat het OCMW geenszins van slechte wil is, maar dat de opvolging van de 

ontvangsten voor verbetering vatbaar is.  

 

Ter informatie geven wij hieronder de juiste methode om ontvangsten aan te geven mee: 

 Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze 

worden aangegeven bij de POD MI. 

 Deze aangifte dient te gebeuren via het D-formulier (F-formulier voor aangiftes van 
de Wet van 1965) 

 Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 

één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk 

overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW 

minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier 

over te maken. 

 Compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt 700 € 
leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 

500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in 

november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en 

moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van 

€ 700 een recuperatie van € 200 (formulier D). 

 De datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar 

waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het 

moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De 

referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft. 

 Als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum 
in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D 

elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal 

dan worden geregistreerd. 

 Als bijkomende ondersteuning kan in de omschrijving van de ontvangsten in de 

boekhouding een gestandaardiseerde commentaar worden gebruikt. Vb. ‘TV’ 

‘Leefloon’ ‘Naam’ ‘periode betrekking’. Dit zorgt er voor dat alle nodige informatie 

voor het invullen van de D-formulieren aanwezig is in de lijsten uit de boekhouding 

en dat er duidelijke overzichtslijsten van de effectief geïnde ontvangsten kunnen 

worden voorgelegd. 

 

Het is tot slot aan te bevelen dat er bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk 

genoteerd wordt over welke periode de ontvangst betrekking heeft (bvb. leefloon maart 

2015). 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

De inspectie stelt vast dat de registratie van de aanvragen, waaromtrent reeds 

opmerkingen werden geformuleerd in het vorige inspectieverslag (2015), nog steeds 

tekortkomingen vertoont. Het OCMW registreert de aanvragen in een elektronisch 

document, waarbij de melding “ondertekend” blijkens een voetnoot verwijst naar het feit 

dat er een ondertekend ontvangstbewijs/aanvraagformulier aanwezig is in het betreffende 

dossier. Er kon echter vastgesteld worden dat dit niet steeds het geval was (zie 
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hieronder). Daarnaast werkt het OCMW met een document waarin de genummerde 

ontvangstbewijzen van diverse steunaanvragen zijn gebundeld. Zoals reeds gebleken tijdens 

de inspectie in 2015, vertoont dit document diverse gebreken. Zo is het niet consequent 
chronologisch opgesteld. Bovendien volgen de volgnummers zich niet steeds 

ononderbroken op (m.a.w. sommige nummers ontbreken), hetgeen kan doen vermoeden 

dat sommige aanvragen niet correct geregistreerd worden. Het consecutieve karakter is 

een wezenlijk kenmerk van de volgnummering, waarvan het doel net is de volledigheid van 

de aanvraagregistratie te waarborgen. Tot slot bleek dat niet alle gebundelde 

ontvangstbewijzen ondertekend waren door de aanvrager. De inspectie dringt er bij het 

OCMW op aan om de registratie van de aanvragen te herbekijken en aan de genoemde 

problemen te verhelpen. Hieraan zal bij de volgende controle extra aandacht worden 

besteed.  

 

Bij twee gecontroleerde dossiers bleek het aanvraagformulier niet ondertekend; bij één 

van hen was ook geen ondertekend ontvangstbewijs terug te vinden in bovengenoemde 

bundel/register. Het OCMW dient er op toe te zien dat de aanvrager het 

aanvraagformulier tekent opdat de aanvraag geldig is. 

 

De dossiers werden uniform en ordelijk samengesteld en doorgaans voorzien van de 

nodige bewijsstukken. In twee dossiers ontbrak een kopie van de identiteitskaart van de 

aanvrager. Crucialer, doch gecorrigeerd na navraag van de inspectie, bevatte één dossier 

geen bewijs van het RVV-statuut van de inwonende meerderjarige. 

 

Meer in het algemeen bleken sommige dossiers niet in eerste instantie informatie en/of 

stukken te bevatten omtrent bepaalde zaken die van invloed kunnen zijn op het bestaan 

van het recht, zoals: het voortduren van een collectieve schuldenregeling (enkel de initiële 

beschikking uit 2010 was aanwezig in het dossier); een domicilie-adres in de stroom dat 

verschilt van het leveringsadres; verblijfsdocumenten voor een aanvrager met vreemde 

nationaliteit; en het inwonen, opnieuw blijkens de stroom, van een extra persoon. Na 

navraag tijdens de inspectie werden al deze elementen uitgeklaard. De inspectie wijst het 

OCMW erop dat alle elementen die eventueel het recht in de weg kunnen staan, vermeld 

dienen te worden in het sociaal verslag, desgevallend geschraagd door bewijsstukken.  

 
Hoewel er een duidelijke verbetering merkbaar is ten opzichte van de vaststellingen 

tijdens de vorige controle (2015), moest de inspectie vaststellen dat in twee van de 10 

gecontroleerde dossiers de beslissing niet binnen de 30 dagen volgend op de aanvraag 

werd genomen. Anders dan bij de vorige controle werden de kennisgevingsbrieven steeds 

tijdig verzonden.  

 

Het OCMW vraagt soms bijkomende documenten op van de aanvrager, zoals een 

aanslagbiljet van de personenbelasting of bankrekeninguittreksels. Het opvragen van deze 

documenten is overbodig, vermits het OCMW alle nodige informatie kan betrekken via de 

specifieke stroom verwarmingstoelage van de KSZ. In dit verband wil de inspectie 

verwijzen naar de Wet van 5 mei 2014 betreffende de unieke gegevensinzameling (de zgn. 

Wet Only Once), die tot doel heeft de administratieve verplichtingen van de burgers te 

verlichten. Uit deze wet vloeit voort dat OCMW’s gegevens waarover ze kunnen 

beschikken via de KSZ stromen niet mogen opvragen van de gerechtigden, en dat 

OCMW’s die een aanvraag zouden weigeren om de enkele reden dat de betrokkene deze 

gegevens niet verstrekte, een onrechtmatige beslissing neemt. 
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In één dossier betaalde het OCMW de factuur rechtstreeks aan de leverancier en de 

toelage aan betrokkene, waarbij de toelage echter werd teruggevorderd en naar het 

OCMW gestort. Dit is niet de geëigende procedure. Wanneer het OCMW de volledige 
factuur van de betrokkene betaalt, kan er immers geen “terugbetaling” van de premie van 

het OCMW aan zichzelf worden aanvaard; er zijn twee afzonderlijke beslissingen en twee 

verschillende boekhoudkundige documenten vereist, nl. betaling van de premie en de 

betaling van het saldo aan de leverancier. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken met 

een brede waaier van activiteiten, en daarmee de subsidie volledig opgebruikt. De dossiers 

worden bovendien op een verzorgde manier beheerd.  
 

Er werden echter enkele (administratieve) problemen vastgesteld bij de controle van dit g 

fonds, met name dan wat het bewijs van de betaling en/of deelname aan de activiteit 

betreft. In één dossier betaalde het OCMW rechtstreeks aan de cliënt maar kon het geen 

bewijs van betaling door deze laatste voorleggen. De inspectie besloot deze activiteit 

uitzonderlijk te aanvaarden, gelet op het voorhanden zijn van een betalingsbewijs aan 

betrokkene, de daarin vermelde omschrijving én het feit dat het vorige inspectierapport 

geen gelijkaardige opmerking bevatte. Er zij evenwel aan herinnerd dat wanneer het 

OCMW rechtstreeks aan de cliënt betaalt, deze het bewijs dient te leveren dat hij/zij de 

activiteit verrichtte door zelf een betaalbewijs of een bewijs van deelname aan het OCMW 

te overhandigen. 

In de overige gevallen betaalde het OCMW rechtstreeks aan de organiserende instantie. In 

één van deze gevallen bleek het betalingsbewijs voor verbetering vatbaar, nl. een kasticket 

plus uittreksel van een geldopvraging bij een bankautomaat. Elektronische betalingen 

verdienen hier de voorkeur.  

 

Wat de huistaakbegeleiding betreft raadt de inspectie het OCMW aan om na te gaan of de 

bepalingen vervat in de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 

worden nageleefd.  

 

Op boekhoudkundig vlak stelt de inspectie vast dat het bedrag aangegeven via het Uniek 

Jaarverslag (€ 3573,77) boekhoudkundig niet volledig valt te traceren (€ 3615,43 

aangegeven in de boekhouding). Het bedrag aangegeven via het Uniek Jaarverslag zou in 

principe moet overeenkomen met het bedrag geboekt op het artikel ‘participatie en 

sociale activering’.  

 

Het wordt aanbevolen via het Uniek Jaarverslag een bedrag in te dienen dat gelijk is aan of 

licht hoger dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij 

inspectie een steekproef wordt gecontroleerd waarbij de toelage van ieder dossier dat 

door de inspectie als niet aanvaardbaar voor het fonds wordt beschouwd, dient 
terugbetaald te worden (tot maximaal het bedrag van de totale toelage). De weerslag op 

de toelage kan bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een veel hoger bedrag dan datgene 

waarop het OCMW recht heeft werd ingediend. 

 

Om tot het doelpubliek van de specifieke kinderarmoedemaatregel te behoren, moet de 

begunstigde minderjarig zijn. In één dossier bleek dit niet het geval, hetgeen 

terugvordering van de betrokken toelage tot gevolg heeft.  
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Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit 

 

De tewerkstelling van het personeel dat door de Staat ten laste wordt genomen mag het 

voltijds equivalent forfait, toegekend door artikel 4 (in casu 0,5 VTE), niet overschrijden én 

de totale loonlasten  aangewend voor het project moeten minstens het bedrag bereiken 

dat werd toegekend door artikel 4. De door het OCMW opgegeven kost bleek 

ontoereikend om de volledige subsidie te verantwoorden. Dit kwam omdat de loonkost 

van betrokkene, inbegrepen alle andere kosten (verplaatsingskosten, maaltijdcheques, 

verzekeringen), relatief laag was.  

 

Het beleid van het OCMW inzake de toekenning van individuele financiële steun lastens 

het Fonds verdient bijval. De tussenkomsten betreffen steevast de tenlasteneming van gas- 
en elektriciteitsfacturen ten voordele van personen die zich kennelijk in een toestand van 

schuldenlast bevinden, waarbij steeds rechtstreeks aan de leverancier wordt betaald. De 

sociale verslaggeving is van goede kwaliteit.    

 

De naleving van de procedurele termijnen is nog voor verbetering vatbaar; in twee 

gecontroleerde dossiers bleek de kennisgevingsbrief te laat verstuurd (d.i. niet binnen de 

acht dagen na de beslissing), terwijl in een ander dossier de betaling laattijdig gebeurde (d.i. 

niet binnen de 15 dagen na de beslissing).  

 

De aangifte via het Uniek Jaarverslag kan geoptimaliseerd worden. Wat de facturen betreft 

wordt het aanbevolen een bedrag voor artikel 6 in te dienen dat gelijk is aan of licht hoger 

dan het bedrag waarop het OCMW recht heeft. Het is immers zo dat bij controle een 

steekproef wordt gecontroleerd en bij een foutief dossier kan de weerslag op de toelage 

bijgevolg aanzienlijk zijn indien er een aanzienlijk hoger bedrag dan datgene waarop het 

OCMW recht heeft werd ingediend.  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven. De inspectie mag daarom graag verwijzen naar de Omzendbrief van 13 april 

2010 betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal Fonds 

Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het OCMW in het 

kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen onder het luik 

preventief sociaal energiebeleid. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Ten opzichte van de vorige boekhoudkundige controles in 2015 stelt de inspectie met 

genoegen vast dat een aantal zaken een positieve evolutie kennen. Zo is er een merkbare 

verbetering op het stuk van de verwerking van de ontvangsten. Waar bij de vorige controle 

geïnde ontvangsten - op één uitzondering na - niet werden doorgegeven aan de POD MI, 

worden deze thans in méér gevallen correct verwerkt. Dit gezegd zijnde blijft de opvolging 

van de ontvangsten onmiskenbaar een werkpunt.  

Het valt ook toe te juichen dat, in tegenstelling tot vroeger, de verschillende 

installatiepremies waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, nu wel op verschillende 

artikels worden geboekt, hetgeen de duidelijkheid zeker ten goede komt.  
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Ook wat de overige controles betreft valt een positieve ontwikkeling te noteren. 

In tegenstelling tot wat het geval was bij de vorige controle (2014),  werd het budget voor 

kinderarmoede volledig opgebruikt. Daar waar bij de inspectie in 2014 nog kon vastgesteld 

worden dat de energietussenkomsten lastens het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit 

grotendeels gebruikt werden om gasoliefacturen te betalen, bestond de steekproef in huidige 

controle uitsluitend uit de tenlasteneming van gas- en elektriciteitsfacturen. Ook het beheer 

van de middelen uit het Stookoliefonds evolueert in positieve zin, met name wat de naleving 

van de procedurele termijnen betreft. Het register van de aanvragen blijft evenwel een 

pijnpunt, zoals reeds was vastgesteld tijdens de controle in 2015.  

 

Een gunstige ontwikkeling treffen we tenslotte ook aan bij de controle van de medische 

kosten, die in 2014 en 2015 relatief veel problemen aan het licht bracht, zowel op het stuk 

van de dossieropvolging als wat de facturen betreft. Sommige problemen (bvb. aangifte 

facturen op verkeerde maand) bleken volledig opgelost. Het is wellicht tekenend dat de 

tijdens deze controle geobserveerde tekortkomingen zich vooral situeren in het eerste jaar 

van de controleperiode.  

 

Debriefing 

Een debriefing over de boekhoudkundige controles (W65B en RMIB) vond plaats op de 

eerste controledag in het bijzijn van de financieel beheerder en financieel expert van het 

OCMW.  

 

Op de laatste controledag werd verslag gedaan over de overige controles, in het bijzijn van 

de secretaris, de financieel beheerder, de financieel expert en enkele maatschappelijk 

assistenten.  

 

Deze debriefings verliepen in een positieve en constructieve sfeer waarbij er ruimte was 
voor vraag en antwoord. Tijdens de laatste debriefing lichtte de inspectie bovendien enkele 

aspecten van het GPMI toe, op vraag van het OCMW en in het bijzijn van enkele 

trajectbegeleiders (cluster) en een personeelslid van een naburig OCMW.  

 

6. CONCLUSIE 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle mei 2013 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2014-2016 € 773,67 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2015 € 3753,87 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 € 119,25 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
2016 € 886,02 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

 

 

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 

 

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 
 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

De directeur-generaal, 
 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2014-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

De controle van de dossiers had betrekking hebben op de dossiers waarbij de kosten via de 

toepassing Mediprima werden aangevraagd. 

 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (MEDIPRIMA) 

 

De controle van de dossiers had betrekking op volgende elementen: 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 

in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 

 

Vier individuele dossiers werden gecontroleerd. De inspecteur stelde vast dat de 

gecontroleerde elementen grotendeels op een correcte manier werden toegepast. Wat de 

sociale verslaggeving en de (kennisgeving van de) beslissing betreft, is er evenwel nog ruimte 

voor verbetering.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 
 

Voor de gecontroleerde dossiers waren er geen terugvorderingen. 
 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 

 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965. 

 

De inspecteur stelde vast dat de gecontroleerde elementen grotendeels op een correcte 

manier werden toegepast, doch noteerde niettemin enkele fouten, voornamelijk wat de 

kosten uit 2014 betreft.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 

1B. 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
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3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  

 

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels:  

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 

kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 
steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

 

Extrapolatieformule: 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

3.2 Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 7230,99 € 1182,86 € 6,11 JA 115,45 € 705,40 € 

far1 2372,83 € 442,90 € 5,36 NEEN 18,54 € nvt 

amb1 769,70 € 769,70 € 1 NEEN 49,73 € nvt 

hop1 0 € nvt nvt nvt nvt nvt 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 773,67 € 

 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 
Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt 773,67 €. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle 

in controletabel 1 A/B. 
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Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 

 

Kostentype 
Totaal categorie 

(in €) 

Totaal van de stratificatie-

formulieren (in €)   

Totaal van de 

terugvordering 

stratificatie-formulieren   

Med2 0 € 0 € nvt 

Far2 0 € 0 € nvt 

Amb2 0 € 0 € nvt 

Hosp2 4437,54 € 4437,54 € 0 € 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR)  nihil 

 

Er vindt geen terugvordering plaats van de medische kosten die betrekking hebben op de 

stratificatie. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. 

 

4. ALGEMENE INFORMATIE 

 
Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”.  

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. CONCLUSIES 

 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 773,67 € 

(steekproef en extrapolatie) aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden. 

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 2 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 – PERIODE VAN 2013-2015 

 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo 

opgespoord.  

 

1. DE RESULTATEN VAN DE FINANCIËLE CONTROLE 

 

Analyse van de uitgaven 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig 

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 

 

Er waren geen ontvangsten voor de controleperiode.  

 

2. CONCLUSIES 

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabel hieronder), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 
de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) 

om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. 

Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  

 

  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 4 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

– PERIODE 2013-2015 

 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1. ANALYSE VAN DE REKENINGEN 

 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 

 

 
 

2013 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 63 157,63 € 3 722,15

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 1 470,91 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 8 551,30 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 3 205,75 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00

Regul's in 2013 mbt voorgaande jaren -€ 1 581,71 € 0,00

Reguls in 2014 - 2016 mbt 2013 -€ 712,14 € 264,03

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 56 506,66 € 7 337,09

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 1 980,04 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 395,50 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 1 089,82 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren -€ 33,72 € 0,00

Reguls in 2015 - 2016 mbt 2014 -€ 517,21 € 4 733,11

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 60 332,91 € 7 689,13

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 8 694,63 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 10 837,54 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 3 291,26 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren € 1 263,77 -€ 4 997,14

Reguls in 2016 mbt 2015 -€ 2 381,88 € 0,00

TOTAAL € 215 551,06 € 18 748,37

POD MI
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1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW 

 

 

2013 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 63 840,73 € 11 017,71

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 399,77 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 8 061,46 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 2 158,27 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 57 416,71 € 9 488,45

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 2 179,64 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 395,50 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 1 089,82 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 58 349,06 € 5 643,28

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 0,00 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 19 532,17 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 3 291,26 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

TOTAAL € 216 714,39 € 26 149,44

OCMW
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1.3 Vergelijking van de totalen 

 

 
 

De vergelijking van de totalen over de controleperiode wat de uitgaven betreft toont een 

verschil ten nadele van het OCMW van minder dan 1% (dit is de grens waarboven 

overgegaan wordt tot afpunting). 

 

Dezelfde vergelijking voor de ontvangsten resulteert in een omvangrijk verschil van 39% ten 

nadele van de POD MI, dit is ruim boven de grens waarboven dossiers worden afgepunt 

(10%). 

 

 
 

Het verschil tussen de totale netto-uitgaven van de POD MI en het OCMW voor de periode 
2013 tot 2015 bedraagt € 6237,74 ofte 3,17% van het totaal van de netto-uitgaven van de 

POD MI.  

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 

 

Naar aanleiding van de resultaten van bovenvermelde vergelijking puntte de inspectie de 

ontvangsten voor de jaren 2013-2015 af, waarbij telkens ook de uitgaven in de betreffende 

dossiers werden geanalyseerd.  

 

Daarbij trof de inspectie zowel enkele niet-verwerkte terugvorderingen (waarbij geïnde 

ontvangsten in door de POD MI betoelaagde dossiers niet werden doorgegeven) als een 

aantal onnodig verwerkte terugvorderingen (waarbij het OCMW effectieve ontvangsten via 

een formulier D aangaf bij de POD MI zonder dat deze laatste de uitgaven van het OCMW 

had betoelaagd) aan.  

 

Steekproefsgewijs werden ook enkele uitgaven afgepunt, waarbij een aantal afwijkingen in 

beide richtingen werden vastgesteld.  

 

3. CONCLUSIES  

 

De vergelijking van de totaalcijfers met betrekking tot de controleperiode van respectievelijk 

de POD MI en het OCMW laten een klein verschil zien op de uitgaven en een omvangrijk 

verschil op de ontvangsten. 

 

Periode 2013 - 2015 POD MI OCMW Verschil in € Verschil in %

Uitgaven € 215 551,06 € 216 714,39 -€ 1 163,33 -0,54%

Ontvangsten € 18 748,37 € 26 149,44 -€ 7 401,07 -39,48%

Saldo € 196 802,69 € 190 564,95 € 6 237,74 3,17%

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 196 802,69

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 190 564,95

Verschil: € 6 237,74

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 3%

Te veel gevraagde toelagen € 6 237,74

Periode 2013 - 2015
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De controle toont aan dat gerealiseerde ontvangsten niet altijd correct worden verwerkt, 

waardoor de POD MI een teveel aan toelagen betaalde. Omgekeerd stelde de inspectie ook 

vast dat het OCMW in sommige gevallen via een formulier D bedragen aangaf die initieel 

niet betoelaagd waren. Hieruit blijkt dat het OCMW geenszins van slechte wil is, maar dat 

opvolging van de ontvangsten voor verbetering vatbaar is. 

 

Uit bovenstaande vaststellingen kan afgeleid worden dat het vastgestelde, kleine verschil op 

de uitgaven (0,54%) een enigszins vertekend beeld schept. Door het spel van de compensatie 

maskeert de vergelijking van de totalen potentieel extreme verschillen in individuele 

dossiers.  

 

Om die reden, en gelet op het feit dat de boekhouding van het OCMW fundamenteel 

vertrouwenwekkend is, stelt de inspectie voor om de cijfervergelijking als maatstaf te 

hanteren. Dientengevolge zal de inspectie overgaan tot terugvordering van een bedrag van 

€ 3753,87, zijnde 60.18%2 van het verschil tussen de netto-uitgaven van de POD MI en deze 

van het OCMW. Dit bedrag zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende subsidie.  

 

 

                                                                    
2 Dit is het gemiddelde betoelagingspercentage door de POD MI over de controleperiode. 
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 
een steekproef van dossiers.  

 

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€ 40225,22 € 40085,22 € 140 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. Het verschil is te wijten aan de overloop 

tussen de jaren op boekhoudkundig vlak.  

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE 
BEWIJSSTUKKEN 

 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 

de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

 identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); 

 gezinssamenstelling. 

 

Uw centrum heeft 235 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat deze punten in de meeste gevallen werden nageleefd werden door uw 

OCMW. Evenwel kunnen ook enkele opmerkingen geformuleerd worden: 

 Registratie van de aanvragen: bij controle van het register bleken er tekortkomingen 
te zijn op dit vlak.  

 Ondertekening van de aanvragen: bij twee gecontroleerde dossiers bleek het 

aanvraagformulier niet ondertekend; bij één van hen was ook geen ondertekend 

ontvangstbewijs terug te vinden in het register. 
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 Termijnen procedure: bij twee dossiers bleek de beslissing niet genomen te zijn 

binnen een termijn van 30 dagen volgend op de aanvraag. 

 Bewijsstukken: in twee dossiers ontbrak een kopie van de identiteitskaart van de 

aanvrager. Ook ontbrak in een dossier het bewijs van het RVV-statuut van een 

inwonende meerderjarige. Meer in het algemeen bleken sommige dossiers niet in 
eerste instantie informatie en/of stukken te bevatten omtrent bepaalde zaken die van 

invloed kunnen zijn op het bestaan van het recht (na navraag tijdens de inspectie 

werden deze elementen uitgeklaard). Omgekeerd vroeg het OCMW in diverse 

gecontroleerde dossiers onnodige informatie op bij de betrokkene.   

 Betaling: in één dossier betaalde het OCMW de factuur rechtstreeks aan de 

leverancier en de toelage aan betrokkene, waarbij de toelage echter werd 

teruggevorderd en naar het OCMW gestort. Dit is niet de geëigende procedure.  

 

De opmerkingen zijn evenwel niet van aard om gevolgen te hebben op het stuk van de 

subsidiëring.  

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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BIJLAGE 6 

CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE 

DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE 

SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016 

 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 
vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 

soorten activiteiten.  

 

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS 

 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 1824 + € 1216. Deze bedragen 

werden volledig gebruikt. 

 

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2016 

€ 3.040 + € 

533,77 - €80 

(geboekt 

2017) 

= € 3.493,77 

€ 0 

€ 2.210,06 + 

€ 1.405,37 = 

€ 3.615,43 

 

 

€ 3.040 € 3.040 

 

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 

 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 

 

Alle activiteiten werden aanvaard. In sommige dossiers werden niettemin enkele problemen 

vastgesteld met betrekking tot de bewijskracht van de betaling en/of deelname aan de 

activiteit. Voorts bleek in één dossier de kennisgevingsbrief meer dan acht dagen na de 

beslissing te zijn verzonden. Tot slot vond een betaling in het kader van de activiteit 

‘huistaakbegeleiding’ plaats in 2017; vermits slechts een deel van deze activiteit werd 

ingebracht in het Fonds blijft dit zonder gevolgen voor de betoelaging.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6A. 
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Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

Vijf effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 

 

Eén activiteit werd geweigerd omdat deze betrekking had op een jongere die reeds 

meerderjarig was geworden.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6B. 

 

4. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van 119,25 €. Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen 

van onze dienst “Budget”.  
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BIJLAGE 7 

CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 

2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 

hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een 
steekproef van dossiers.  

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 23776,05 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0.5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd 0.6 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: €23776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 22890,03 

Terug te vorderen verschil: € 886,02 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN 

ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER 

VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 865,16 om de 

aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  
 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-

rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de 

POD MI. 

 
 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven 1310,35 1310,35 

Terugvorderingen 0 0 

Netto-uitgaven 1310,35 1310,35 

  

Er wordt geen terugvordering uitgevoerd in de mate dat de ingevoerde netto-kosten de 

subsidie overstijgen.  

 



24 
 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

Twaalf dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 1310,35. In realiteit betreft het zeven dossiers, met 12 

steunverleningen.  

 

Al deze dossiers werden gecontroleerd. Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 

toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

 

Alle dossiers betreffende de individuele financiële steun werden aanvaard. Er was steevast 

sprake van een degelijke link met onbetaalde gas- en elektriciteitsfacturen en de dossiers 

bleken bovendien volledig. Er werden slechts enkele kleine tekortkomingen vastgesteld op 

het vlak van de procedure, nl. niet-tijdige verzending van kennisgevingsbrieven (twee 

dossiers) en laattijdige betaling (één dossier). 

 
U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B. 

 

2.2 Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 886,2 teveel ontvangen (art. 4 

personeelskosten).  

 

Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal 

worden toegekend. 
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