
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23, 24, 

29, 30, 31 maart en 4, 6, 12, 13 april 2016. 

 

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  

Tienen 

Kabbeekvest 110 bus 1 

3300 Tienen 
 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI   

 

   7 
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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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2011-2012 

bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 

bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
referentiejaar 2015 

bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 

bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2014 

bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 
bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur bedankt uw medewerkers voor de goede ontvangst en de uitstekende 

werkomstandigheden tijdens de controle. 

 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  

 

De inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de goede voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. De inspecteur heeft ter plaatse de bewijsstukken ontvangen die 

vooraf per mail aan uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te 

kunnen uitvoeren. Deze stukken waren van een goede kwaliteit en werden gestructureerd 

voorgelegd zodat de controle vlot verliep. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie.  

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Betreffende de volgende elementen is de werking van het OCMW voor                                                                                                                                                                                                                                                                             

verbetering vatbaar: 
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Dossiers 

Sociaal onderzoek en algemene taak van OCMW 

We bevelen aan dat het OCMW zo snel mogelijk verwittigd wordt door het ziekenhuis 
voor iemand zonder medische kaart en voldoende informatie aan het OCMW bezorgt, 

zodanig dat het OCMW zijn eigen sociaal onderzoek kan starten. Bij gebreke hieraan kan 

het OCMW de tenlasteneming van de medische kosten weigeren wegens de onmogelijkheid 

tot het uitvoeren van een degelijk sociaal onderzoek (zoals bepaald in de Omzendbrief van 

25/03/2010). Het is aan het OCMW om hierover goede afspraken te maken methet 

ziekenhuis. Het is niet omdat het ziekenfonds de medische kosten niet vergoedt, dat het 

OCMW ze automatisch dient ten laste te nemen. Het is immers aan het ziekenhuis zich te 

organiseren om voldoende gegevens te verzamelen en op tijd het OCMW te verwittigen.  

In dit kader lijkt het mij nuttig te herinneren aan de taak van het OCMW en van de 

zorgverstrekker. Iedereen heeft recht op medische verzorging. Hiervoor staan de 

zorgverstrekkers in. Zij mogen zich hierbij niet laten leiden door het feit of de factuur al dan 

niet betaald zal worden. Het betalen van een factuur, het terugvorderen van de kosten en 

de medische verzorging staan ieder los van elkaar. Het is de taak van het OCMW om 

eventueel steun toe te kennen na sociaal onderzoek. Zo kan het OCMW besluiten geen 

steun toe te kennen als een persoon volgens het OCMW niet behoeftig is of onvoldoende 

meewerkt aan het sociaal onderzoek. Dit neemt niet weg dat de persoon recht heeft op 

verzorging. In diezelfde mate mag de beslissing tot het geven van steun aan een begunstigde 

niet afhankelijk zijn van het al dan niet kunnen terugvorderen van de kosten bij de POD MI. 

Het louter betalen van een factuur behoort niet tot de taak van het OCMW. 

Vanzelfsprekend moet iedere steunaanvraag beoordeeld worden in het licht van de 

opdracht van het OCMW zoals omschreven in artikel 1 van de organieke OCMW-wet van 

8 juli 1976, met name eenieder in de mogelijkheid te stellen om een menswaardig leven te 

leiden. De Raad van State heeft meermaals bevestigd dat het niet de taak van het OCMW is 

alle schuldeisers van de behoeftige te hulp te komen. Het is wel zijn taak om de ongelukkige 

schuldenaar te helpen, die wegens de niet-betaling van zijn schuld, in een toestand zal 

terechtkomen die het hem onmogelijk maakt een leven te leiden dat beantwoordt aan de 

menselijke waardigheid. Het al dan niet terugbetalen van de medische kosten door de POD 

Maatschappelijke Integratie mag niet als motivatie gebruikt worden om de medische kosten 

al dan niet ten laste te nemen.1  

1  Arrest van het Arbeidshof van Gent van 14 maart 2005   
 

Aanvraag tot steun  

Voor ieder dossier (behalve LOI) dient een gedateerde en door begunstigde ondertekende 

steunaanvraag aanwezig te zijn. Hieraan moet de nodige aandacht besteed worden. Na elke 

onderbreking in de steunverlening is een nieuwe aanvraag tot steun noodzakelijk. 

 

Sociale verslagen 

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet 

omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen.  De 

sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet 

voldoende uit de verf. Dit is zeker van groot belang voor personen met een equivalent 

leefloon of illegaal verblijvende personen. Voor elk dossier, ook LOI, dienen er sociale 

verslag(en) teruggevonden te worden die de behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een 

situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, 

verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat 

afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, 

activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, …) en dergelijke is aan te bevelen 
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zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. 

Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld 

worden. De verschillende elementen van het onderzoek, inclusief het eventueel afgelegde 
huisbezoek, worden opgetekend in een sociaal verslag dat wordt afgesloten met een 

concreet voorstel van beslissing geformuleerd door de maatschappelijk werker. De 

verantwoordingsstukken zitten in het sociaal dossier.  

Een sociaal verslag wordt minstens éénmaal per jaar opgemaakt en telkens wanneer de 

situatie van de cliënt wijzigt. 

We willen in dit kader verwijzen naar de Omzendbrief van 25/03/2010 betreffende het 

sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten, en eveneens naar 

artikel 8 §1 van het Koninklijk Besluit van 01/12/2013 (en de daaraan gekoppelde 

Omzendbrief van 14/03/2014) waarin heel duidelijk de inhoud van het sociaal verslag en de 

minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek worden opgesomd. 

 

Huisbezoek  

Er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd 

huisbezoek. Het is dan ook aan te bevelen de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal 

verslag. Wij raden trouwens aan een huisbezoek uit te voeren bij opening van het sociaal 

dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar het komt het OCMW 

toe te oordelen over de noodzaak en de doelmatigheid van een huisbezoek in geval van 

tenlasteneming facturen medische hulp. Echter, indien wordt besloten geen huisbezoek uit 

te voeren lijkt het ons eveneens aangewezen dit op te nemen in het sociaal verslag. 

 

Borgstelling 

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen 

asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door 

contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) per mail 

(zie het informatiedocument medische bewijsstukken voor de concrete referenties). Het 

volstaat bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al 

langer dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 

2 jaar ononderbroken in België verblijft of een voldoende gedetailleerde beschrijving 

betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk 

om af te zien van de vereiste garantstelling te onderzoeken. 
 

Ziekteverzekering 

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de 

volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: burgers uit 

Europese landen, inclusief personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische 

Republiek, alsmede personen uit Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact 

op te nemen met het HZIV, die het verbindingsorgaan in het betreffende land zal 

contacteren (OB van 25/03/2010). Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een 

standaardformulier. Dit kan u terugvinden in het informatiedocument medische 

bewijsstukken. 

 

Beslissing 

De beslissingen tot tegemoetkoming in medische kosten moeten een duurtijd bevatten. 

Deze mag maximum één jaar bedragen. Een nieuwe ondertekende steunaanvraag is nodig 

vanaf het moment er een vraag tot tenlasteneming van kosten is en de beslissing niet langer 

lopende is. 

 

http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
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Aansluitbaarheid bij mutualiteit 

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale 
verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden om 

betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het 

LOI. Als iemand ondanks zijn tewerkstelling bijvoorbeeld niet aansluitbaar blijkt (bvb. door 

enkel een beperkt aantal dagen te werken in de fruitpluk), dan moet er hiervan een bewijs 

van het ziekenfonds in het dossier terug te vinden zijn. 

Ook indien iemand aansluitbaar wordt op basis van zijn verblijfsdocumenten dient 

onmiddellijk het nodige gedaan te worden om betrokkene aangesloten te krijgen bij de 

mutualiteit. 

 

Facturen 

Ontbrekende facturen 

Er konden in een aantal gevallen geen (detail)facturen voorgelegd worden. Dit wijst mogelijk 

op een klassementsprobleem van de facturen. 

 

Kosten dubbel ingediend 

Regelmatig werden kosten dubbel ingediend. Deze opmerking werd ook reeds gemaakt bij 

de vorige controle. Dit zou meer aandacht dienen te krijgen in de toekomst. 

 

Verkeerde datum 

Er werd vastgesteld dat de aangiftes bij POD MI soms op de verkeerde maand werden 

doorgegeven. De facturen dienen steeds in het maandformulier van de datum van de 

zorgverstrekking te worden aangegeven. Indien het een hospitalisatiefactuur betreft, is dit 

de eerste datum van zorgverstrekking vermeld op de factuur. 

 

Niet-vergoedbare prestaties 

Er werden allerhande prestaties ingediend zonder nomenclatuurnummer, zoals psycholoog, 

thuisbegeleiding, huur van krukken, enz. 

 

Niet-vergoedbare medicijnen en producten 

Het OCMW vraagt regelmatig terugbetaling voor niet-vergoedbare medicijnen aan. De 
POD MI betoelaagt echter slechts die medicijnen die ook door het RIZIV worden vergoed. 

Er dient dus steeds goed nagegaan te worden welke medicijnen door het RIZIV worden 

vergoed. 

 

Niet-vergoedbaar remgeld 

Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten het remgeld wordt teruggevraagd 

van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het 

equivalent leefloon. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet 

terugbetaald. 

 

Ereloonsupplementen 

De kosten kunnen enkel ingediend worden ten belope van maximum het wettelijk 

honorarium, naargelang het geval. Ereloonsupplementen worden nooit terugbetaald. 

 

Niet-vergoedbaar vervoer 

Wat betreft de terugbetaling van het ambulancevervoer gelden vastgelegde 

terugbetalingsbarema.  
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Enkel het vervoer van het thuisadres van de patiënt of van de plaats van het ongeval naar de 

verplegingsinstelling en het vervoer tussen twee verplegingsinstellingen wordt terugbetaald.  

 
Er zijn hierop echter twee uitzonderingen mogelijk, voorzien door de RIZIV-reglementering: 

- nierdialysepatiënten: er is een vergoeding van € 0,25 die van toepassing is op alle afgelegde 

kilometers, dus zowel de heen- als de terugreis. 

- kankerpatiënten (chemo- en radiotherapie): openbare vervoerskosten tram, metro, bus en 

trein (2de klasse) worden integraal terugbetaald, zowel voor heen- als terugreis. Als er een 

ander vervoermiddel gebruikt wordt, dan is er zoals voor de nierdialysepatiënten recht op 

een kilometervergoeding van € 0,25 voor de reis tussen de woonplaats en de 

verplegingsinstelling. De vergoeding van € 0,25 is van toepassing voor alle afgelegde 

kilometers, dus zowel de heen- als de terugreis. 

De wettelijke voorziening geeft maximaal voor 60 km een vergoeding. 

 

Voor de vergoedingen van € 0,25 per kilometer is de aard van het vervoermiddel van geen 

belang, zolang er maar een officiële factuur kan voorgelegd worden waarop de volgende 

gegevens staan: aantal afgelegde kilometers, adres van vertrek, adres van aankomst, datum 

van vervoer, naam patiënt, naam vervoersbedrijf, factuurbedrag. Zo kan er bijvoorbeeld 

gewerkt worden met vervoer via vrijwilligers van de mindermobielencentrale. De factuur 

moet dan wel opgemaakt worden door deze centrale en niet door de vrijwilliger.  

Voor de openbare vervoerskosten in geval van een kankerpatiënt moeten de 

vervoerbewijzen voorgelegd kunnen worden.  

Uit het dossier moet blijken dat de begunstigde daadwerkelijk nierdialyse- of kankerpatiënt 

is. 

 

Voor een nierdialyse- of kankerpatiënt die per ambulance regelmatig heen-en terug wordt 

vervoerd is het volgende van toepassing: 

de heenrit kan terugbetaald worden à rato van de ambulancetarieven; 

de terugrit kan terugbetaald worden à rato van 0,25 € per kilometer 

 

Niet-vergoedbare verstrekkingen (met pseudocodes beginnend met 9) 

Ook hiervoor werd er terugbetaling aangevraagd, terwijl deze nooit betoelaagd worden. 

 
Tandprothese  

Tenslotte is het zo dat voor bepaalde medische kosten zoals een bril, tandprothesen, 

logopedie, …, er bijzondere terugbetalingsvoorwaarden van toepassing zijn.  

 

Niet-vergoedbare ziekenhuiskosten 

Kosten op ziekenhuisfacturen vermeld onder algemene benamingen en zonder 

nomenclatuurnummer, zoals bvb. “diverse kosten”, kunnen niet ingediend worden. 

 

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965 

Er worden dus heel vaak zaken teruggevraagd waarvoor er geen vergoeding door het RIZIV 

is voorzien. Er wordt aanbevolen dit nauwkeuriger op te volgen en het informatiedocument 

medische bewijsstukken terug grondig door te nemen. 

 

De aanwezige diensthoofden verklaarden om zo goed als mogelijk een oplossing te vinden 

voor de gemaakte opmerkingen. Wij zijn bereid hen daarin bij te staan. 
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Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Na inspectie werd op vlak van de uitgaven een niet al te groot verschil in de cijfers 

vastgesteld tussen de POD-toelagen en de OCMW-uitgaven hetgeen getuigt van een goede 

opvolging.  

Op vlak van de terugvorderingen echter werd vastgesteld dat voor de jaren 2012 en 2013 

een groot deel van de teruggevorderde bedragen wel werden doorgegeven aan de POD MI, 

maar nadien per vergissing weer werden overschreven door andere teruggegeven bedragen. 

Deze bedragen dienen dan ook te worden teruggevorderd. 
 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen en aandachtspunten meegeven: 

 

De geïnde terugvorderingen worden niet altijd op de correcte manier doorgegeven aan de POD MI. 

Terugvorderingen die effectief geïnd worden door het OCMW en die betrekking hebben op 

een uitgave van het OCMW die in het verleden werd betoelaagd door de POD MI dienen 

doorgegeven te worden aan de POD MI via het formulier F. Indien de terugvordering 

opgesplitst wordt in een afbetalingsplan dat loopt over verschillende jaren, dient er 

tenminste eenmaal per jaar aan de POD MI doorgegeven te worden wat er in dat bepaald 

jaar reeds werd ontvangen in de boekhouding van het OCMW en kan hier niet mee 

gewacht worden tot het laatste jaar wanneer de schuld volledig terugbetaald is. 

Het kwam vaak voor dat een ontvangst die geboekt werd in de boekhouding van het 

OCMW slechts ettelijke jaren later aan de POD MI werd doorgegeven als zijnde ook 

daadwerkelijk bij het OCMW ontvangen ettelijke jaren later (weliswaar correct via een 

formulier F, maar dan niet in de correcte maand en jaar), zodanig dat het niet altijd evident 

is om tijdens de inspectie te kunnen vaststellen of een ontvangst in de boekhouding ook 

daadwerkelijk aan de POD MI werd doorgegeven en vice versa. 

Het is uiterst belangrijk dat bij doorgave van de ontvangen bedragen aan POD MI de datum 

van effectieve ontvangst in de boekhouding bij het OCMW correct wordt ingevuld. 

 

Aparte artikels gebruiken 

Initieel werden er meer verschillen vastgesteld bij de uitgaven, omdat ook de tewerkstelling 

op het artikel samen met equivalent leefloon, gezinsbijslag, enz., geboekt staat. 

Er zou voor iedere gesubsidieerde materie een aparte uitgaven- en opbrengstenrekening 

dienen te worden voorzien. Zo zou er voor Wet 65 één artikel dienen te zijn betreffende 

equivalent leefloon ((verhoogde) kinderbijslag, kraampremie, huisvestingskosten, …), een 

ander artikel betreffende medische kosten (incl. mutualiteitsbijdragen) en tenslotte een 

artikel voor alles wat met tewerkstelling voor RMI en Wet 65 te maken heeft (artikel 60, 

sociale activering, …), gezien sinds 1 juli 2014 alle tewerkstelling (dus zowel RMI als Wet 

65) is overgegaan naar het Vlaams gewest en dus een aparte gesubsidieerde materie is 
geworden. 

Dit zou de transparantie van uw boekhouding verhogen en ook de controle 

vergemakkelijken. 

 

Periode waarop de terugvordering betrekking heeft  

In de omschrijvingen op de opbrengstenrekening dient de periode waarop de 

terugvordering betrekking heeft nauwkeurig vermeld te worden, alsmede waarover het 

gaat, zoals bvb. equivalent leefloon of gezinsbijslag. Op deze manier kan tijdens de inspectie 

vastgesteld worden of het voor de opbrengst ontvangen bedrag al dan niet een betoelaagd 

bedrag betreft. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Er werd een goede dossiervorming vastgesteld. 

 

Hieronder worden een aantal aanbevelingen meegegeven in de veronderstelling dat hiermee 

in de toekomst rekening zal worden gehouden. 

 

Intakeformulier 

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 
aanvrager. In vele dossiers ontbreekt de handtekening en/of de geschreven vermelding 'voor 

gelezen, oprecht en volledig verklaard'. Hierdoor heeft dit document geen enkele wettelijke 

waarde. 

 

Aantekeningen in sociaal verslag 

Een sociaal verslag is een officieel document. Er kunnen, na ondertekening en datering door 

de bevoegde maatschappelijk werker, geen aantekeningen en/of doorhalingen meer op 

aangebracht worden. Indien wijziging of niet akkoord door Raad/Comité, dient dit onderaan 

of via bijlage te worden toegevoegd aan het sociaal verslag. 

 

Huisbezoeken 

Bij lezing van de onderzochte dossiers werd vastgesteld dat, hoewel de huisbezoeken 

regelmatig werden uitgevoerd, het resultaat ervan niet steeds verschijnt in alle sociale 

verslagen. 

Uw centrum is wettelijk verplicht om een huisbezoek uit te voeren bij de opening van elk 

dossier, en minstens een maal per jaar, bij de herziening (art. 4 van het KB van 01/12/2013 

en Omzendbrief van 14/03/2014). 

Om ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat deze maatregelen door uw 

centrum worden toegepast, zou het wenselijk zijn dat alle sociale verslagen de datum 

vermelden waarop deze bezoeken werden uitgevoerd en in het kort het resultaat ervan. 

 

Raadplegingen Kruispuntbank 

Voor de raadplegingen van de stromen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

geldt eveneens dat de inspectie deze raadplegingen en de aard van de geraadpleegde 

stromen dient te kunnen vaststellen. 

 

Bewijsstukken 

Bewijsstukken zoals loonfiches, uitbetalingen uitkeringen, inschrijving VDAB, kinderbijslag 

waren niet altijd aanwezig in de dossiers. Indien ze aanwezig waren, waren ze niet altijd 

makkelijk terug te vinden. 
We verwijzen hier graag naar de Omzendbrief dd. 18/02/2004 waarin vermeld wordt dat 

het sociaal verslag, naargelang de situatie, dient aangevuld te worden met bewijsstukken. 

Deze dienen we terug te vinden in het sociaal dossier. 

 

Verhoogde toelage ex-dakloze 

Een verhoogde staatstoelage aan 100 % wordt toegekend voor een duur van 2 jaar 

(Omzendbrief van 30/03/2007) voor een persoon die zijn hoedanigheid als dakloze heeft 

verloren door een persoonlijke woning te bezetten op het grondgebied van de gemeente 

(Omzendbrief van 07/05/2007).  

In de praktijk wordt beschouwd als een dakloze, elke persoon die:  

- op straat leeft  

- een onbewoonbare huisvesting bezet  
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- opgevangen wordt in een opvangtehuis of een andere instelling  

- voorlopig onderdak krijgt bij vrienden, kennissen en zelfs familie  

- op een camping leeft (niet residentieel)  
- ……….  

De bewijsstukken die gevraagd worden zijn de volgende: 

- sociaal onderzoek en eventueel bewijsstukken die aantonen dat de persoon dakloos 

geweest is; 

- bewijzen van bezetting van een persoonlijke woning (huurcontract, huurkwijtingen, 

adreswijziging, vaststelling door bezoek aan huis van de maatschappelijk werker, …). 

Ook al was er zo geen geval in de steekproef, wil ik hierbij voor de volledigheid ook nog 

meegeven dat het verblijf in een (crisis)woning van een OCMW niet aanzien wordt als een 

persoonlijke bezetting van een woning/eigen woongelegenheid. Het gaat hier om tijdelijke 

opvang waarvoor betrokkene bovendien geen huurcontract tekende. 

Ik citeer uit de Omzendbrief van 07/05/2007: 

“In dit verband herinner ik er u aan dat onder “dakloze” wordt verstaan de persoon die 

niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op 

eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of die tijdelijk in een 

tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt 

gesteld. Zijn hier ook inbegrepen, de personen die voorlopig opgevangen worden door 

particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat 

betrokkenen een eigen woongelegenheid ter beschikking hebben.” 

 

Betoelaging installatiepremie RMI 

Voor de subsidieaanvragen betreffende de installatiepremies moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen de premie toegekend in het kader van de Wet RMI van 26/05/2002 en de 

premie toegekend aan de uitkeringsgerechtigden in het kader van de Organieke wet van 

08/07/1976 betreffende de OCMW’s. 

 

Toepassing SPI-vrijstelling versus betoelaging 

Indien er toepassing is van de SPI-vrijstelling, en de inkomsten zijn hierdoor volledig 

vrijgesteld, dienen de inkomsten toch nog te worden aangegeven in het formulier B bij de 

POD MI, ook al verandert dit niets aan de betoelaging voor de betrokken periode. Dit is 

echter nodig voor de berekening van de periode van 3 jaar (binnen de 6 jaar). 
 

Kinderbijslag vrijgesteld voor GPMI student tenzij alleenwonend 

De gezinsbijslag die voor de jongere dient zal toegekend worden aan de ouders. De 

gezinsbijslag die de ouder ontvangt als bijslagtrekkende voor zijn kind is vrijgesteld in 

toepassing van het artikel 22 § 1 van het KB van 11/07/2002. Bijgevolg mag daar geen 

rekening mee gehouden worden voor de berekening van de bestaansmiddelen, noch bij de 

ouders, noch bij de jongere omdat hij de bijslag niet zelf te zijnen gunste ontvangt. 

Uit het voorgaande blijkt dat enkel rekening moet gehouden worden met de gezinsbijslag als 

bestaansmiddelen wanneer de betrokkene de bijslag zelf te zijnen gunste ontvangt (bv. een 

meerderjarige student die niet meer bij zijn ouders woont en elders is gedomicilieerd). 

Het systematisch toch in aanmerking nemen van de kinderbijslag bij de berekening van het 

leefloon voor de nog thuiswonende student waarvoor de ouders de kinderbijslag ontvangen 

is bijgevolg strijdig met de wettelijke bepalingen. 

 

GPMI duur 

De opeenvolgende contracten hebben vaak betrekking op studiejaren en/of -periodes die 

niet gedekt worden door een contract. Het zou verstandiger zijn om het contract de hele 
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duur van de studies te laten dekken en een aanhangsel op te stellen bij wijziging van 

studierichting of situatie (art. 11, Wet van 26/05/2002 - Omzendbrief van 03/08/2004). 

 
GPMI ondertekening 

Een contract is pas rechtsgeldig op datum ondertekening. De duur van dit contract laten 

ingaan voor deze datum is dus strijdig met de wetgeving. Ook is er geen recht op 

verhoogde betoelaging voor datum ondertekening GPMI. 

 

GPMI inhoud 

Minstens vermelding van studierichting en onderwijsinstelling is vereist. 

 

GPMI student in strijd met clausule onbevoegdheid bij verhuis 

In geval van GPMI student dient u de clausule in verband met verhuis in uw GPMI aan te 

passen gezien uw OCMW ook bevoegd blijft bij verhuis van de betrokkene, zolang deze 

student is. 

 

GPMI evaluaties 

We vinden in de dossiers heel vaak geen weerslag van de wettelijk verplichte evaluaties (art. 

15 van het KB van 11/07/2002), waardoor de inspectie niet kan vaststellen of deze 

evaluaties effectief werden uitgevoerd. De kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd 

worden en aanwezig zijn in het dossier, gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk 

werker en de betrokkene. Nochtans zijn geformaliseerde evaluaties, minstens trimestrieel, 

een voorwaarde om recht te krijgen op verhoogde betoelaging. 

 

Toekenning leefloon vanaf datum aanvraag 

Het OCMW kan niet vrij bepalen vanaf wanneer het leefloon wordt toegekend. Daartoe 

dient de aanvraag, ingeschreven in het register. De datum van aanvraag is de dag dat 

betrokkene steun komt vragen, niet de datum van bijvoorbeeld een afspraak vastgelegd na 

het eerste contact met de cliënt. De termijn om een beslissing te nemen inzake RMI 

bedraagt 30 dagen vanaf de aanvraag. Tijdens deze termijn is het aan uw sociale dienst om 

een volledig sociaal onderzoek uit te voeren. Wanneer dit onderzoek niet kon worden 

uitgevoerd binnen de opgelegde termijn omwille van een afwezigheid/slechte samenwerking 

van de aanvrager kan de raad een beslissing nemen tot weigering voor nader onderzoek en 
het dossier eventueel herzien bij de volgende raad. Er kan echter niet aanvaard worden dat 

een beslissing tot weigering wordt genomen omdat de maatschappelijk werker zijn sociaal 

onderzoek (en/of zijn huisbezoek) niet heeft kunnen uitvoeren om andere redenen zoals 

bijvoorbeeld teveel werk, verlof of ziekte tijdens deze 30 dagen, onmogelijkheid om een 

afdoend onverwachts huisbezoek uit te voeren, loonfiche nog niet bezorgd door de 

werkgever, ...  

In deze omstandigheden moet er een beslissing worden genomen in functie van de 

beschikbare doorslaggevende elementen en moet het dossier de volgende maand eventueel 

herzien worden. 

 

Beslissing tot toekenning mag niet beperkt worden in de tijd 

1/ De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang 

de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en het OCMW moet deze minstens eenmaal 

per jaar controleren. En dit zelfs wanneer het gaat om een toekenning van het recht op 

maatschappelijke integratie tijdens een periode van een RVA-sanctie. 

2/ De kennisgeving van de beslissingen worden in uw OCMW beperkt in de tijd: “er wordt 

u leefloon toegekend tot en met dd/mm/yyyy.” Het is beter dit als volgt te formuleren: 
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“deze beslissing heeft uitwerking vanaf dd/mm/yyyy en wordt ten laatste herzien op 

dd/mm/yyyy.” 

 
Een toekenningsbeslissing beperken in de tijd is in strijd met de wet die voorziet dat de 

termijn voor toekenning RMI leefloon niet mag worden beperkt in tijd. Gezien de 

opmerking gemaakt bij de vorige controle benadrukken we nogmaals dat het aangewezen is 

uw werkwijze hieromtrent aan te passen in die zin dat toekenningen gebeuren vanaf een 

bepaalde datum en deze hetzij jaarlijks te verlengen op basis van sociaal onderzoek, hetzij te 

herzien of stop te zetten indien een gewijzigde situatie zich voordoet. 

 

Beslissing tot intrekking moet gemotiveerd worden 

Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in het 

kader van een goede opvolging een beslissing tot intrekking (stopzetting) genomen te 

worden. 

Bovendien dient de intrekking steeds duidelijk gemotiveerd te worden. Deze motivering 

vonden we dikwijls niet terug in de dossiers in de steekproef. 

 

Beslissing tot weigering 

Een beslissing tot weigering dient altijd duidelijk gemotiveerd te worden. Indien u naar 

aanleiding van de aanvraag RMI geen toekenning wil doen omwille van bepaalde wettelijk 

onderbouwde redenen, dient dit ook zo verwoord te worden in de beslissing. Een aantal 

voorwaarden stellen aan de betrokkene die niet zijn opgenomen in de wetgeving terzake 

(wekelijks aanmelden, administratie in orde brengen, enz.) is wettelijk niet correct. Of u 

weigert het leefloon omwille van wettelijk onderbouwde redenen, of u kent het RMI toe, en 

maakt daarna eventueel met akkoord van de betrokkene een GPMI op waarin een aantal 

afspraken worden opgenomen.  

De geweigerde dossiers dienen eveneens aan POD MI doorgegeven te worden via een 

formulier C met code 1 Weigering (artikel 21, §6 van de Wet van 26/05/2002). 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Na inspectie werd op vlak van de uitgaven slechts een miniem verschil in de cijfers 

vastgesteld tussen de POD-toelagen en de OCMW-uitgaven hetgeen getuigt van een 

correcte toepassing van de wet terzake.  

Op vlak van de terugvorderingen echter werd vastgesteld dat voor het jaar 2012 een groot 

deel van de teruggevorderde bedragen wel werden doorgegeven aan POD MI, maar nadien 

per vergissing weer werden overschreven door andere teruggegeven bedragen. Voor het 

jaar 2013 waren er veel bedragen die niet werden doorgegeven aan POD MI. 

Deze bedragen dienen dan ook te worden teruggevorderd. 

 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen en aandachtspunten meegeven: 

 

De geïnde terugvorderingen worden niet altijd op de correcte manier doorgegeven aan de POD MI. 

Terugvorderingen die effectief geïnd worden door het OCMW en die betrekking hebben op 
een uitgave van het OCMW die in het verleden werd betoelaagd door de POD MI dienen 

doorgegeven te worden aan de POD MI via het formulier D. Indien de terugvordering 

opgesplitst wordt in een afbetalingsplan dat loopt over verschillende jaren, dient er 

tenminste eenmaal per jaar aan de POD MI doorgegeven te worden wat er in dat bepaald 

jaar reeds werd ontvangen in de boekhouding van het OCMW en kan hier niet mee 

gewacht worden tot het laatste jaar wanneer de schuld volledig terugbetaald is. 

Het kwam vaak voor dat een ontvangst die geboekt werd in de boekhouding van het 
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OCMW slechts ettelijke jaren later aan de POD MI werd doorgegeven als zijnde ook 

daadwerkelijk bij het OCMW ontvangen ettelijke jaren later (weliswaar correct via een 

formulier D, maar dan niet in de correcte maand en jaar), zodanig dat het niet altijd evident 
is om tijdens de inspectie te kunnen vaststellen of een ontvangst in de boekhouding ook 

daadwerkelijk aan de POD MI werd doorgegeven en vice versa. 

Het is uiterst belangrijk dat bij doorgave van de ontvangen bedragen aan POD MI de datum 

van effectieve ontvangst in de boekhouding bij het OCMW correct wordt ingevuld. 

 

Periode waarop de terugvordering betrekking heeft  

In de omschrijvingen op de opbrengstenrekening dient de periode waarop de 

terugvordering betrekking heeft nauwkeurig vermeld te worden. Op deze manier kan 

tijdens de inspectie vastgesteld worden of het voor de opbrengst ontvangen bedrag al dan 

niet een betoelaagd bedrag betreft. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

goede manier beheert. De inspecteur kan alleen maar aanmoedigen om op deze weg verder 

te gaan. 

 

Toch willen we nog de volgende aanbevelingen meegeven: 

 

Register 

Het volstaat niet louter een lijst met namen en adressen bij te houden. Een register bestaat 

uit een namenlijst die chronologisch genummerd is, gedateerd en getekend door 

betrokkene. 

 

Aanvraag hoeft niet in hetzelfde jaar als de levering te gebeuren 

Een aanvraag kan ingediend worden tot 60 dagen ná de leveringsdatum, ook als de aanvraag 

daardoor in een ander kalenderjaar valt. 

 

Boekhoudkundige vergelijking 

Terwijl het recht op toelage voor ieder huishouden dient berekend te worden op basis van 

de leveringsdatum (verwarmingsperiode), dienen de uitgaven geboekt te worden op basis 

van de beslissingsdatum (boekingsperiode). Graag verwijzen we in dit verband naar de 

Omzendbrief dd. 22/12/2008 (punt 5 Verwarmingsperiode en punt 11 Afsluiting van de 

rekeningen). Op deze manier kunnen de uitgaven uit het grootboek dan vergeleken worden 

met de aangevraagde betoelaging bij POD MI, omdat POD MI haar lijst eveneens op 

beslissingsdatum samenstelt. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van 

dit Fonds. Uiteenlopend cliënteel kwam aan bod. Er werden diverse activiteiten betoelaagd. 

Het voorziene budget werd echter niet volledig benut. 

 

De volgende aandachtspunten werden vastgesteld: 

 

Het OCMW verleende een tussenkomst aan personen die in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) 

verblijven 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een tussenkomst verleende aan personen die in het 

Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verblijven. Personen die in het LOI verblijven worden 
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uitgesloten voor dit Fonds. Zij hebben enkel recht op materiële steun. De wet betreffende 

de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 

januari 2007 regelt de verlening van de toegekende hulp. Materiële steun bestaat vooral uit 
huisvesting, voedsel, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding en de 

toekenning van een dagvergoeding. De kosten verbonden aan culturele of sportieve 

activiteiten vallen ook onder het LOI-budget en kunnen niet ingebracht worden in het 

Fonds om dubbele betoelaging te vermijden. 

 

Residuair optreden OCMW (tussenkomst mutualiteit of andere instantie) 

Bij tussenkomst van de mutualiteit in de kosten dient er rekening gehouden te worden bij 

de ten laste name van de kosten met deze bijdrage. De totale kosten dienen verminderd te 

worden met deze bijdrage.. 

Ook met betrekking tot ten laste name in het kader van de socio-culturele participatie en 

het kinderarmoedefonds geldt immers de regel van het residuair optreden van het OCMW. 

Als een andere instantie kosten ten laste kan nemen, dan moet de begunstigde zijn rechten 

uitputten vooraleer van steun van het OCMW te kunnen genieten. Als het OCMW zo’n 

kosten inbrengt voor het volledige bedrag dient het dossier het bewijs te omvatten dat het 

ziekenfonds niet tussenkomt in deze kosten. 

 

Ontvangsten van betoelaging van terugvorderbare steun 

Het strekt tot aanbeveling om terugvorderbare steun niet te betoelagen via dit fonds, en dit 

geldt dus zeker voor de tussenkomst van de mutualiteit (zie hierboven). Het gedeelte dat 

terugvorderbaar is, had u ondertussen immers voor andere cliënten kunnen aanwenden in 

het kader van het fonds, terwijl nu uw budget opgebruikt was. 

Indien toch terugvorderbare steun wordt betoelaagd, dienen de ontvangsten in het Uniek 

Verslag verrekend te worden. Hiervoor dient u voor het Uniek Verslag van het jaar 2014 

rekening te houden met al de in uw boekhouding terug ontvangen bedragen in het jaar 

2014, ongeacht in welk jaar deze ontvangen bedragen betoelaagd werden. 

 

Verdeling algemene maatregelen en kinderarmoedemaatregelen 

Het was positief vast te stellen dat de toelage voor de algemene activiteiten volledig 

opgebruikt werd. Er werd hier namelijk een hoger bedrag in het Uniek Verslag ingediend 

dan er aan betoelaging werd voorzien in het KB, terwijl er voor de 
kinderarmoedemaatregelen een lager bedrag dan er werd voorzien in het KB werd 

ingediend in het Uniek Verslag. Daardoor werd er een gedeelte van het budget van de 

kinderarmoedemaatregelen niet opgebruikt, terwijl er nochtans veel uitgaven in de 

algemene activiteiten (zoals bvb. zeeklassen, bosklassen, openluchtklassen, schooluitstappen, 

girokamp, zomerwerking, academie, zwemkaart, …) hadden kunnen ondergebracht worden 

onder de kinderarmoedemaatregelen waardoor het budget wel was op geraakt. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

De dossiers ingediend voor het Sociale Fonds voor Gas en Elektriciteit werden conform de 

wetgeving behandeld. Ook had uw OCMW recht op alle aangevraagde toelages voor de 
personeelskosten toegewezen aan dit fonds.  

 

De volgende aandachtspunten werden vastgesteld: 

 

Aangifte personeelskosten in Uniek Verslag (art. 4) 

Bij de aangifte van de personeelskosten in het Uniek Verslag dient er rekening gehouden te 

worden met de reële afwezigheden/verloven. Zo was er een personeelslid dat in 2014 11 
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maanden aan 100% had gewerkt en 1 maand aan 80%, terwijl deze persoon toch als 1 VTE 

(= 12 maanden aan 100%) werd ingebracht in het Uniek Verslag. Een ander personeelslid 

werkte 6 maanden aan 100% en 6 maanden aan 80% en werd ook als 1 VTE ingediend. 
 

Aangifte in Uniek Verslag vs. boekhouding (art. 6) 

De bedragen die aangegeven worden in het Uniek Verslag zouden ook best terug te vinden 

zijn op het artikel dat in uw boekhouding bestemd is voor het Energiefonds (648103 Steun 

in elektriciteit en gas). Beide zouden idealiter dienen overeen te komen om de transparantie 

te verhogen. 

Het is aan te bevelen maximum het bedrag van de subsidie aan te geven (en op het aparte 

artikel te boeken) of dit tenminste niet te veel te overschrijden daar bij controle een 

steekproef van 10 dossiers (of minder als er minder aangegeven zijn) gecontroleerd wordt 

en er terugvordering plaatsvindt van die dossiers die niet in orde zijn, tot het maximale 

bedrag van de subsidie. 

 

Er werd vastgesteld dat uw centrum terugvorderbare financiële steun heeft verleend in het kader 

van dit Fonds 

Het is aan te bevelen geen terugvorderbare steun of enkel het niet-terugvorderbare deel 

van de steun via dit fonds te betoelagen. Nu dient er immers een administratieve opvolging 

te gebeuren om het effectief ontvangen bedrag via het Uniek Verslag in mindering te 

brengen op de toelage en dit soms gedurende meerdere jaren vooraleer heel de schuld is 

terugbetaald. Bovendien slorpt dit bedrag een deel van het budget op dat ondertussen voor 

anderen had kunnen gebruikt worden. 

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vonden 3 aparte debriefings plaats in het bijzijn van een aantal diensthoofden, 

maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers van het OCMW, en voor de 

boekhoudkundige controles ook de financieel beheerder en een paar financiële 

medewerkers. De resultaten werden besproken en er werden aanbevelingen voor de 

toekomst gegeven. De debriefings hadden telkens plaats in een constructieve sfeer. 

Het was zeer goed dat het OCMW zo talrijk aanwezig was op deze debriefings. Hieruit blijkt 

duidelijk dat er veel interesse is om de werkwijze te bespreken en eventueel aan te passen. 

Wij zijn uiteraard altijd bereid vragen over eventuele aanpassingen van de werkwijze te 

beantwoorden en mee te helpen zoeken naar oplossingen. 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
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Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2013 Zie bijlage 2 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorde

rings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2011-2012 € 72.667,30 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 € 23.498,98 

Door onze 

diensten 

Op een van de 
volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 
controle van de sociale dossiers 

referentiejaar 
2015 

Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 
diensten 

Op een van de 

volgende 
maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 

2012-2013 € 16.881,11 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
kostenstaten 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 € 1.134,57 
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


17 
 

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 2011 T/M 

2012 
 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 

 Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de 
individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 

 

 

1. Controle van de individuele dossiers 
 

Tijdens de controle werden 12 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen: 

 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  
 

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 

 

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

 Controle van de borg (indien nodig geacht)  

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

 

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

 

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 stelt vast dat de volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 
 

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de vereiste facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 
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 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965 

 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 

 

 

3. Financiële controle  
 

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). 

 

 

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Vanaf een bepaald bedrag per soort kosten worden alle formulieren gecontroleerd (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). 

Indien het bedrag lager is, wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en 

gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).  

 
Legende van de soorten kosten: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling 

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

1 = steekproef 

2 = stratificatie 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef van niet-stratificatieformulieren: 
 

Kostentype Subsidietotaal 

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

Med1 82.856,75 8.664,06 9,56 ja 2.356,39 22.534,80 

Far1 61.533,45 6.181,42 9,95 ja 859,64 8.557,36 

Amb1 92.903,74 9.577,45 9,70 ja 730,48 7.085,66 

Hosp1 6.731,34 6.731,34 1,00 ja 1.160,50 1.160,50 

TOTAAL           € 39.338,31 

 

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

de steekproef bedraagt € 39.338,31. 

 

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

 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

Kostentype Totaal 

categorie (in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)  

Med2 53.468,31 16705,73 

Far2 5.230,93 360,99 

Amb2 88.065,86 2462,48 

Hosp2 173.089,71 13799,79 

TOTAAL   € 33.328,99 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt € 33.328,99. 

 

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

 

 

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 onder: 

Thema’s -> Medische hulp -> (Dringende) medische hulp. 

Deze uitleg staat vermeld in het document getiteld “Informatiedocument : de medische 

bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995”. 

 

http://www.mi-is.be/
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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 € 39.338,31 + € 

33.328,99 = € 72.667,30 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

 

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

maandelijkse kostenstaten. 

 

http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2012 T/M 2013 
 

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 (met uitzondering van de 
tewerkstellingen in artikel 60§7) 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 
ontvangen voor € 6.050,31. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

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

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

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te 

veel ontvangen toelagen van € 17.448,67 aan het licht gebracht.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van: 

€ 6.050,31 + € 17.448,67 = € 23.498,98 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

 

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

controletabel 2B) 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 Front Office (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 Front Office u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB 

VAN 11/07/2002 – REFERENTIEJAAR 2015 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen: 

 

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 
van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 

individuele dossiers. 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 

 Inschrijving van de aanvragen in een register 

 Afleveren van een ontvangstbewijs 

 Opstellen van een aanvraagformulier 

 Aanwezigheid van bewijsstukken 

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 

de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 
de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen 

 

De inspecteur stelt vast dat de procedure niet helemaal correct werd toegepast met 

betrekking tot de volgende elementen:  

 de beslissingen; 

 de kennisgevingen; 

 de aanwezigheid van bewijsstukken; 

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 

19 individuele dossiers werden gecontroleerd. 

 

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

3. 

 

3. Conclusies 
 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in Controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in punt 4. Vaststellingen en aanbevelingen van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 VAN 2012 T/M 2013 
 

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 van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven 
voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 
1976 betreffende de OCMW’s)  
 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

POD Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen 
RMI (in EUR) 

Rechtzettingen in 2012 mbt 2011 -42.937,15 
 Rechtzettingen in 2013 mbt 2011 -5.114,42 
 2012 

  Leefloon (50% - 65%) 808.905,71 6.858,88 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 300.334,96 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 1.742,70 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 4.189,92 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 82.591,86 
 2013 

  Leefloon (50% - 65%) 955.902,27 94.864,51 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 277.689,77 
 Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 14.000,39 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 9.722,90 
 Soc.integratieproject student (60%-75%) 62.775,30 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 250,00 
 Rechtzettingen in 2014 mbt 2012 603,76 
 Rechtzettingen in 2014 mbt 2013 9.382,47 
 Totaal POD 2.480.040,44 101.723,39 

 
Totaal van de netto-uitgaven die door de POD MI gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

2.480.040,44 – 101.723,39 = € 2.378.317,05 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

OCMW Uitgaven RMI 
(in EUR) 

Terugvorderingen 
RMI (in EUR) 

 2012 
   Leefloon (50% - 65%) 793.541,81 63.050,24 ontvangsten BBC 

  

11.961,77 ontvangsten voor rechten 

gecreëerd in NOB 
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-226,95 oninbaar BBC 

  

-583,37 oninbaar NOB 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 287.112,23 
  Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 4.099,53 
  Verhoogd bestaansminimum (100%) 4.189,92 
  Soc.integratieproject student (60%-75%) 80.612,66 
  2013 

   Leefloon (50% - 65%) 933.189,02 84.653,50 ontvangsten BBC 

  

2.664,54 ontvangsten voor rechten 

gecreëerd in NOB 

  

-321,03 oninbaar BBC 

  

-578,35 oninbaar NOB 

Persoon niet-ingeschreven rijksreg (100%) 309.190,48 
  Toekenning bestaansminimum dakloze (100%) 19.563,44 
  Verhoogd bestaansminimum (100%) 10.812,72 
  Soc.integratieproject student (60%-75%) 62.613,37 
  Toelage onderhoudsgeld (100%) 250,00 
  Totaal OCMW 2.505.175,18 160.620,35 

  
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

2.505.175,18 – 160.620,35 = € 2.344.554,83 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2012 - 2013 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 2.378.317,05 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 2.344.554,83 

Verschil: € 33.762,22 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 1,42% 

Eventueel te veel ontvangen toelagen aan 50%: € 16.881,11 

 
 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2012 - 2013 2.480.040,44 2.505.175,18 -25.134,74 -1,01% 

Terugvorderingen periode 2012 - 2013 101.723,39 160.620,36 58.896,96 57,90% 

Netto-uitgaven periode 2012 - 2013 2.378.317,05 2.344.554,83 33.762,22 1,42% 

 

Wanneer de analyse wordt gemaakt van de uitgaven en de terugvorderingen apart merken 

we een tekort in de uitgaven in het nadeel van het OCMW op groter dan 1% en een verschil 

in de terugvorderingen in het nadeel van de POD MI groter dan 10%. 

 

Op basis van deze percentages werden steekproefgewijs de terugvorderingen geanalyseerd. 

Daarbij werd er vastgesteld dat er bij de ontvangsten veel formulieren D werden 
overschreven en dat bovendien afbetalingsplannen pas worden doorgegeven als het volledig 

bedrag ontvangen is in de boekhouding. 
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2. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2012-2013 bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uit uw uitgaven kan worden afgeleid dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen heeft 
ontvangen.  

 

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (art. 21 §6 van de Wet van 26/05/2002). 

 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Front Office vraag@mi-is.be of 

tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en 

uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van 

€ 16.881,11 te veel aan toelagen ontving. 

 

Dit bedrag zal door mijn diensten worden afgehouden op het bedrag van een volgende 

subsidie. 
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2014 
 

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 

€ 26.500,88 € 26.500,88 € 0,00 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken  
 

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

 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 en al de bij hem inwonende meerderjarige personen;  

 bestaansmiddelen van heel het huishouden; 

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

 gezinssamenstelling; 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 

 

Uw centrum heeft 210 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 

verwarmingstoelagen. 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 alle punten nageleefd werden door uw OCMW.  
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Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers.  

 

 

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 2014 
 

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 het gebruik van het fonds 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 23.385 (= € 14.338 
(activiteiten) + € 9.047 (kinderarmoede)). Deze bedragen werden niet volledig 

gebruikt. 

 

 Algemene regels en praktijken terzake vastgesteld in uw ocmw: 

- er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn;  

- het OCMW vraagt soms een eigen deelname van de begunstigden; 

- bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen 

maken van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar;  

- uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 

activiteiten;  

- de beslissingen van individuele steun worden telkens voorgelegd aan de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE 

POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 € 28.320,07 € 2.149,22 € 19.823,40 € 19.823,40 
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3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

 

Een steekproef van 10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van 

bewijsstukken). 
 

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

6A. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: personen in LOI hebben geen recht op 

betoelaging uit dit fonds. 

 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

 

Een steekproef van 5 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van 

bewijsstukken). 

 

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

6B. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: geen weigeringen.  

 

 

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

van € 120,60. 

 

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 SOCIAAL FONDS VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT – JAAR 2014 
 

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 3 voltijds equivalenten (VTE). Dit 

vertegenwoordigt voor het jaar 2014 een maximum toelage van € 142.656,27 om deze 

personeelskosten te dekken. 

 

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3 VTE ingevoerd. 

 

Er werden evenveel VTE ingevoerd in het uniek verslag dan het maximum voorzien door het 

KB. De personen met de hoogste personeelskosten werden aanvaard tot het aantal 

gesubsidieerde VTE werd bereikt. 

 

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: € 142,656,27 

 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 178.369,64 

 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

 

2. Controle van de tegemoetkomingen 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 € 27.870,92 om de 

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

preventieve energieacties te dekken.  
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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 23.441,10 23.642,10 

Terugvorderingen 0,00 1.134,57 

Netto (uitgaven-

terugvorderingen) 
23.441,10 22.507,53 

  
Gezien de netto-uitgaven van de boekhouding lager liggen dan de uitgaven die in het fonds 

werden aangegeven, zal dit verschil worden teruggevorderd:  

 

Art 6, uitgekeerd toelagen: € 27.870,92 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 23.441,10 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 22.507,53 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: € 4.429,82 

Terug te vorderen saldo: € 23.441,10 - € 22.507,53 = € 933,57 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 22.620,10. 

 

Een steekproef van 9 van deze dossiers werd 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 

 

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

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun: geen weigeringen. 

 

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

Het OCMW heeft 36 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 821,00. 

 

U vindt een beschrijving van de controle in controletabel 7C. 

 

Motivering van de weigering van de individuele en/of collectieve preventieve acties: geen 
weigeringen. 
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3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 933,57 op een onrechtmatige 

manier ontvangen: € 0,00 (art. 4 personeelskosten) + € 933,57 (art. 6 boekhoudkundige 

vergelijking) + € 0,00 (art. 6 controle van onbetaalde facturen) + € 0,00 (art. 6 controle van 

de preventieve acties). 
  

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

worden toegekend. 
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