
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 
 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 10 

tot en met 26 juli 2017 en op 31 augustus 2017. 

 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  

Vorst 

Rue du Curé 35 

1190 VORST / FOREST 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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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). 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2015 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2015 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2015 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2015 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2015 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2015 
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 
 

Voor de medische kosten: 

De voorbereidingen voor de controles van de medische kosten waren in orde. Alle 

gevraagde elementen werden opgezocht en klaargelegd en de dossiers en facturen werden 

op een ordelijke en overzichtelijke wijze gepresenteerd. 

 

Boekhouding: 

Bij de aanvang van de inspecties op 04/07/2017 bleken de gevraagde voorbereidingen voor 

de controles van de boekhouding niet in orde, en dit voor het tweede jaar op rij. De 

gevraagde bewijsstukken werden wel meteen bijeengezocht door één van uw medewerkers 

en voorgelegd op 06/07/2017 , twee dagen na aanvang van de inspectie. De uiteindelijk 

voorgelegde tabellen waren van een uitstekende kwaliteit, zodat de controles van de 

boekhouding verder vlot verliepen. 

 

RMI dossiers: 

De dossiers met RMI waren allemaal voorzien bij aanvang van de inspectie en werden op een 

ordelijke en overzichtelijke wijze voorgelegd. Ze bevatten echter niet alle gevraagde 
aspecten, volgende zaken waren niet aanwezig: 

- De beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

- De kennisgevingen zoals verstuurd naar de begunstigden. 

De beslissingen en kennisgevingen werden gecontroleerd via de softwaretoepassing van het 

OCMW, echter via een omslachtige periode. Het wordt dan ook aangeraden om of volledig 

gedigitaliseerde dossiers voor te leggen, of om het traditionele dossier in zijn volledigheid te 

behouden. 
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Het voorleggen van de beslissingen en kennisgevingen is belangrijk om na te gaan hoe het 

OCMW zijn beslissingen exact formuleert en welke informatie hiervan wordt meegedeeld 

aan de begunstigden. 

  

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Bij de controle van de tussenkomsten in medische kosten wordt er zowel gekeken naar het 

sociaal onderzoek naar de begunstigden als naar de verschillende facturen die worden 

opgestuurd door de zorginstellingen. Uit de inspectie kwamen de volgende opmerkingen 

naar voren: 

 

Controle van de dossiers 

 

Deze controle bracht verschillende problemen aan het licht, van welke sommige een impact 

hebben op de verstrekte toelagen. 

 

De beslissingen die werden genomen in het kader van MEDIPRIMA zijn dikwijls niet correct 
opgesteld met betrekking op de periodes van toekenning. Zo worden de tussenkomsten 

MEDIPRIMA standaard toegekend voor een periode van drie maanden, maar wordt er 

jaarlijks vaak slechts één beslissing genomen. Daar de aangiftes in de software van 

MEDIPRIMA wél voor een jaar werden ingegeven, en er dus kosten konden worden 

ingediend door de zorginstellingen, zijn de overblijvende negen maanden niet gedekt door 

een geldige beslissing tot tussenkomst van het OCMW. Omdat er geen tussenkomsten 

kunnen worden toegestaan zonder een geldige beslissing dient er bijgevolg een correctie te 

gebeuren op verschillende van de gecontroleerde dossiers voor de controleperiode. 

 

De inspectie stelde vast dat dit probleem zich ook verderzet in de volgende jaren. Het is 

dus ten zeerste aan te raden om waar nodig de dossiers te voorzien van een geldige 

beslissing tot tussenkomst in de medische kosten en dit ook met terugwerkende kracht 

vanaf 2016 (Gezien het afsluiten van controlejaar 2015). Het niet bestaan van een geldige 

beslissing tot tussenkomst zal immers steeds een aanleiding zijn tot recuperatie van de 

toelagen. 

 

Het sociaal onderzoek en de bijhorende sociale verslagen waren vaak te beperkt en 

opgesteld in algemene termen. Zo was er niet steeds een afdoende inkomensonderzoek 

(impact op de remgelden) of kwamen de levensomstandigheden van de begunstigden niet uit 

de verf (Omzendbrief van 25/03/2010). Verder waren er zelden resultaten van afgelegde 

huisbezoeken opgenomen en waren er in sommige gevallen gewoon geen sociale verslagen 

aanwezig. Het is dan ook aan te raden om de nodige elementen op te nemen in de sociale 

verslaggeving teneinde toekomstige recuperaties op de dossiers te vermijden. 

 

Het dient te worden opgemerkt dat de POD MI in geen geval zal overgaan tot terugbetaling 

van de kosten wanneer een persoon elke medewerking weigert aan een sociaal onderzoek 

en dus de gegevens niet meedeelt die nodig zijn voor het goede verloop van dit onderzoek. 
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Het onderzoek naar de borgsteller gebeurde niet steeds correct: 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 per mail. 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 of een voldoende 

gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert hier reeds te 

verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te onderzoeken. 

 

De inspectiediensten deden dit nazicht alsnog. Voor één dossier bleek er inderdaad een 

garant aanwezig te zijn. De aangevraagde kosten worden bijgevolg gerecupereerd. 

 

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

volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, 

personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en 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 via de volgende link (http://www.caami-

hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf) of in het informatiedocument 

medische bewijsstukken. 

 

Controle van de facturen 

 

Bij de controle van de facturen van de zorgverstrekkers werd er vastgesteld dat het 

OCMW goed rekening hield met de opmerkingen van eerdere inspecties met betrekking 

tot de onderdelen die al dan niet in aanmerking komen voor toelagen. Het is echter spijtig 

dat de overgang naar MEDIPRIMA ook hier voor problemen zorgde: 

 

Zo werden er ook na 01/06/2014 nog hospitalisatiekosten ingediend via de oude D/2-

formulieren. Vanaf deze datum dienden de zorgverstrekkers echter na te gaan in 

MEDIPRIMA of er een ten laste name bestaat, en was het niet meer toegestaan om de oude 
methode van aangifte te hanteren. 

 

Bijkomend werd er vastgesteld dat het OCMW geen correcte procedure hanteert met 

betrekking tot de attesten dringende medische hulp. Deze zijn enkel nodig bij 

verstrekkingen aan personen die illegaal of clandestien op Belgisch grondgebied verblijven 

(Statuten C en D) 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een degelijke opvolging vastgesteld van de financiële steunen die werden verstrekt 
in het kader van de Wet van 02 april 1965 en van de bijhorende toelagen. Met betrekking 

tot de aangiftes van de terugvorderingen op deze financiële steunen werd wel vastgesteld 

dat uw centrum de verkeerde procedure hanteert. Zie hiervoor ook de opmerkingen bij 

het controledeel RMI boekhouding. 

 

 

 

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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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Bij de controle van de dossiers met RMI werden er verschillende wederkerende problemen 

vastgesteld: 

 

Aanvraag 

 

In niet alle dossiers was een ontvangstbewijs en/of intakeformulier opgenomen. Deze 
documenten zijn verplicht bij de aanvang van elk dossier. 

 

Sociaal onderzoek / sociaal verslag 

 

Alle sociale verslagen voorafgaand aan een beslissing RMI moeten inhoudelijk voldoen aan 

de minimumvereisten zoals omschreven in de omzendbrief van 14 maart 2014. Volgende 

elementen dienen minimum in het sociaal verslag vermeld te worden: 

- Identificatiegegevens van de aanvrager (naam en voornaam, rijksregisternummer, 

nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en werkelijke verblijfplaats). 

- Verblijfsgegevens van de aanvrager (nationaliteit en verblijfsstatuut) 

- Huisbezoek 

- Overzicht van de bestaansmiddelen van de aanvrager en van eventuele 

onderhoudsplichtigen van de aanvrager (alle middelen waarover de aanvrager 

werkelijk beschikt, ongeacht de aard of oorsprong ervan) en een beknopte 

beschrijving van de leefomstandigheden. 

- Residuair karakter van de hulpverlening. 

- Werkbereidheid of de vermelding van de eventuele gezondheids- of billijkheids-

redenen waarom de betrokkene is vrijgesteld van deze voorwaarde. 

 

In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW’s over de gegevensstromen 

vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij het Koninklijke Besluit van 14/03/2014 

betreffende het sociaal onderzoek), deze gebruiken en de gegevens met een directe invloed 

op de gevraagde maatschappelijke dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. 

 

Een regelmatige raadpleging van de gegevensstromen moet de maatschappelijk werker die 

een sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over de authentieke gegevens te beschikken, 

ze te vergelijken met de gegevens die hij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met zijn 

eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken. 

 

Sociale balans / GPMI 
 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans vaak ontbreekt in de dossiers. De Omzendbrief 

van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in de periode 

voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in het 

opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de 

verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” 

Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels 

het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid 

en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in 

het arbeidsproces.  

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende 

levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met 
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voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De 

prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet 

het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. Deze 
aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De aanwezigheid van 

de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van de 10% extra 

toelage voor een GPMI-dossier. 

 

De begunstigde van het RMI is jonger dan 25 jaar en er werd geen GPMI opgesteld. 

Het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie is een verplichting voor de 

aanvragers van jonger dan 25 jaar en moet gebeuren binnen de drie maanden na het 

indienen van de aanvraag (art. 19, KB 11/07/2002).  

Het GPMI kan gaan over studies met een volledig leerplan, over een opleiding, maar ook 

over het zoeken naar een betrekking of kan de vorm aannemen van een algemeen GPMI 

(geïndividualiseerd project maatschappelijke inschakeling). Wanneer de persoon niet klaar is 

om in een proces te stappen van professionele inschakeling, zal het project de modaliteiten 

van maatschappelijke inschakeling kunnen vastleggen om geleidelijk de actieve deelname te 

bevorderen van deze persoon in de maatschappij. Het verrichten van maatschappelijk 

zinvolle activiteiten is vaak nodig om de personen uit hun isolement te halen alvorens een 

proces te starten dat leidt tot tewerkstelling. 

 

De GPMI’s bevatten niet steeds geformaliseerde evaluaties. 

Het GPMI dient minstens drie maal per jaar te worden geëvalueerd met de betrokkene, de 

maatschappelijk werker en eventueel derde partners, en dit minstens twee maal tijdens een 

persoonlijk treffen.  Bovendien maakt het OCMW ten minste eens per jaar een globale 

evaluatie van de resultaten van het GPMI. Deze evaluaties moeten geformaliseerd worden 

en aanwezig zijn in het dossier, ondertekend door de MW en de betrokkene. 

 

Beslissingen en kennisgevingen 

 

Er werd vastgesteld dat er niet steeds werd voldaan aan de nodige termijnen voor het 

nemen van de beslissingen. Zo waren er enkele dossiers waar de beslissing niet werd 

genomen binnen de wettelijk voorziene  termijn van 30 dagen na de aanvraag. 

 
Verder werd er vastgesteld dat in sommige dossiers het RMI werd stopgezet zonder dat 

hiervoor een beslissing werd genomen. Dit is niet correct. Elke wijziging in het RMI dient te 

gebeuren door een beslissing van het Comité voorafgegaan door een sociaal verslag 

opgemaakt door de maatschappelijk werker. 

 

Voorwaarden voor verhoogde toelagen 

 

Er is pas recht op de verhoogde toelage van +10% voor de bijkomende begeleiding in 

functie van het GPMI vanaf de eerste dag van de maand waarin het GPMI werd 

ondertekend. 

 

Er is pas recht op de verhoogde staatstoelage van 100 % voor de begeleiding van ex-

daklozen vanaf het moment dat de betrokkene zijn hoedanigheid van dakloze verliest door 

een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente die dient als 

hoofdverblijfplaats (omzendbrief van 07/05/07). 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er is een degelijke opvolging waargenomen van de uitgekeerde leeflonen en de bijhorende 

subsidies. Met betrekking tot de aangifte van de terugvorderingen wordt er wel aangeraden 

om uw procedure te herzien. Momenteel geeft het OCMW de terugvorderingen met 

terugwerkende kracht aan, dus door het verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde 

toelagen. De juiste methode om vorderingen aan te geven is echter de volgende: 

- Van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze worden 
aangegeven bij de POD MI. Het OCMW geeft de vorderingen momenteel aan op 

het moment van het verlies van het RMI. 

- 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 

- Vb. 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. 

 

Daar het OCMW al vele terugvorderingen met terugwerkende kracht aangaf zal volgende 
aspect belangrijk worden bij de omzetting naar de correcte procedure: 

 

Bepaalde terugvorderingen werden al wel bij de POD MI aangegeven als dusdanig, ook al 

was er nog geen effectieve inning van de terugvorderbaar gestelde bedragen. Dit betekent 

dat het OCMW voor deze dossiers een risico loopt op dubbele teruggave van de toelagen, 

namelijk één keer door de gevraagde subsidies op ‘nul’ te zetten en een andere keer door 

aangifte van de terugvordering via het D-formulier. Het is dan ook nodig om bij de aangifte 

van de terugvorderingen goed te kijken naar de periode waarop deze betrekking heeft, dus 

waarin er oorspronkelijk te veel leefloon werd uitgekeerd. Als er hier geen toelagen meer 

zijn is het dus ook niet nodig om nog een terugvordering aan te geven op het moment van 

effectieve inning. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

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

verzorgde manier beheert. Ook gebeurden de aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en 

betalingen steeds binnen de voorziene termijnen. 

 

Het dient wel te worden opgemerkt dat het aantonen van de categorie van de begunstigden 

best gebeurt via de KSZ-stroom ‘Verwarmingstoelage’. Deze maakt het mogelijk om na te 
gaan of de aanvrager recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (Categorie 1) of over 

een laag inkomen beschikt (Categorie 2), en dit zonder dat hiervoor een attest van de 

mutualiteit of belastingbrief moeten worden ingediend. 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving via de aangifte van de 

tussenkomsten in het Uniek Jaarverslag. Het OCMW bereikt hiermee een brede doelgroep 

en ondersteunt een variëteit aan activiteiten. Gelieve wel nog rekening te houden met de 

volgende aanbevelingen: 
 

Terugvorderbaar gestelde tussenkomsten 

Het is aan te raden om eerst de niet-terugvorderbare steunen aan te geven in het fonds. 

Terugvorderbaar gestelde steunen moeten bij de terugbetaling immers ook worden 

aangegeven in het Uniek Jaarverslag, waardoor men eigenlijk verzaakt aan eerder 

toegekende subsidies. 

 

Bewijsstukken 

Bijkomend is het aan te raden om steeds de facturen van de tussenkomsten op te vragen bij 

de cliënten. Deze konden niet in alle gevallen worden voorgelegd. De correctheid van de 

tussenkomsten werd wel aangetoond via de betalingen in de boekhouding, die in al deze 

gevallen rechtstreeks aan de leverancier van de ondersteunde activiteit gebeurde. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving. Er werd een nauwe 

opvolging vastgesteld van de dossiers met een schuldproblematiek. Gelieve wel nog 

rekening te houden met de volgende aanbevelingen: 

 

Terugvorderbaar gestelde tussenkomsten 

Conform de vaststelling van het fonds voor PSA & KA is het aan te raden om eerst de niet-

terugvorderbare steunen aan te geven in het sociaal fonds voor gas en elektriciteit. 

Terugvorderbaar gestelde steunen moeten bij de terugbetaling immers ook worden 

aangegeven in het Uniek Jaarverslag, waardoor men eigenlijk verzaakt aan eerder 

toegekende subsidies. 

 

Gespreide boekingen / geen specifiek artikel boekhouding 

De toelagen voor de onbetaalde rekeningen (art.6) worden op verschillende artikels 

geboekt: Het wordt aangeraden één specifiek artikel te gebruiken voor toekenningen in het 

kader van dit fonds. De inspectie trekt namelijk een steekproef van de dossiers/facturen op 

basis van de aan hem voorgelegde artikels uit het grootboek. Indien het geen specifiek 

artikel betreft loopt het OCMW de kans dat er dossiers worden opgenomen in de 
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steekproef die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

 

Voorwaarden doelgroep / begunstigden 
Er werd vastgesteld dat niet alle ingediende dossiers voldoen aan de voorwaarden van het 

fonds. Er zijn twee voorwaarden die vervuld moeten worden om toelagen voor een dossier 

in het kader van dit fonds te verkrijgen. De begunstigden moeten zich enerzijds in een 

toestand van schuldenlast bevinden en anderzijds in een toestand waar zij ondanks hun 

eigen inspanningen hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. (Art.2, 

Wet van 04/09/2002) 

 

In de meerderheid van de gevallen stelt er zich geen probleem om aan beide voorwaarden 

te voldoen. Gas- en elektriciteitsrekeningen maken immers meestal deel uit van het 

algemene betalingsprobleem. Voor de gevallen waarbij er bijvoorbeeld een voorschotfactuur 

is die nog niet vervallen is, maar waarbij gezien zijn situatie van schuldoverlast vaststaat dat 

de hulpvrager deze niet meer kan betalen, kan een tussenkomst via het fonds worden 

aanvaard. Zo wordt het opladen van een budgetmeter ook aanvaard binnen dit fonds. 

Situaties waarbij er huurachterstallen zijn en waarbij een kostenforfait voor gas en 

elektriciteit vervat zit in de huurprijs, worden ook aanvaard. Al deze gevallen vergen een 

individuele beoordeling, waarbij er sprake moet zijn van betalingsproblemen van gas- en 

elektriciteitsrekeningen. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Zowel tijdens als na de inspecties werden de resultaten terug gekoppeld met de 

verantwoordelijke medewerkers van uw OCMW. Daar er meerdere gebreken werden 

vastgesteld werden de procedures van uw centrum nader bekeken en besproken. Ook werd 

er bijkomend gepolst naar de technische ondersteuning die uw centrum aan haar 

medewerkers biedt en naar de werklast van de sociale dienst met betrekking tot het aantal 

te verwerken dossiers per maatschappelijk werker. Het is duidelijk dat meerdere van de 

gebreken hier hun oorzaak vinden, waardoor vele van deze problemen zich zullen blijven 

voordoen tot er structurele oplossingen worden uitgewerkt.  

 

De POD MI kan hierin ondersteuning bieden met een diepgaandere analyse van uw 
processen en procedures, zoals ook opgenomen in de missie van de inspectiedienst. Ook de 

website van de POD MI biedt uitgebreide ondersteuning voor de uitbouw van degelijke 

procedures. Naast een overzicht van de nodige wetgeving is er ook de toepassing 

PRIMABOOK, waarin de nodige procedures worden beschreven om aan de wetgeving te 

voldoen. 

 

Hieronder nog een overzicht van de prioritaire punten per inspectieonderdeel: 

 

Boekhouding 

 

De correcte procedure met betrekking tot de aangifte van de terugvorderingen werd al 

beschreven in de bovenstaande algemene opmerkingen. Ook de aandachtspunten bij het 

omschakelen van de procedure is hier omschreven. 
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Bijkomend is het aan te raden om een duidelijke procedure op te stellen voor de 

voorbereiding van de inspecties. Voor de controle van de boekhouding worden steeds de 

volgende zaken opgevraagd voor de controleperiode 

- De boekhoudkundige rekeningen met de uitgaven betreffende het RMI of de 

financiële steunen in het kader van de Wet van 1965. 

- Een overzicht uit de boekhouding van de effectieve ontvangsten van terugvorderingen 

die werden ingeleid op uitbetaalde steunen. (bijvoorbeeld terugbetalingen door de 

cliënt zelf of door een derde instelling) 

 

Deze lijsten moeten een overzicht bevatten van de jaarlijks betaalde steunen (of geïnde 

terugvorderingen) per cliënt alsook een detail van de maandelijkse betalingen. Het is niet 

nodig om deze lijsten af te drukken, een duidelijk overzicht in bv. Excel volstaat. 

 

Indien er onduidelijkheid is over de juistheid van deze lijsten kan er voorafgaand aan de 

controles steeds een voorbeeld worden opgestuurd aan de inspectie. 

 

Dossiers 

 

Volgende aanbevelingen op het gebied van procedures zijn zowel van toepassing voor de 

RMI-dossiers als voor de dossiers met medische kosten. De opmerkingen betreffende de 

wetgeving zijn opgenomen in de bovenstaande algemene opmerkingen. 

 

Het is aan te raden om een duidelijke, gedetailleerde en meetbare afbakening in te stellen 

van de verschillende taken in het OCMW. Dit zal er voor zorgen dat de dossiers steeds in 

een gelijke toestand zijn bij overdracht tussen verschillende personen of functies in uw 

dienst. Goede hulpmiddelen hierbij zijn checklists (al dan niet geïntegreerd in de 

ondersteunde software), een duidelijk procedurehandboek (dat ook kan dienen als 

handleiding voor het werk van de verschillende diensten), goed afgebakende 
functieomschrijvingen en systemen tot meting van de arbeidslast. 

 

Een goed voorbeeld hiervan is: 

Als uw centrum werkt met een systeem van intakers - maatschappelijk werkers die zich 

louter bezig houden met de ontvangst van de eerste aanvragen en de nodige stappen hierbij 

– wordt er best vastgelegd welke delen zij dienen op te stellen alvorens een dossiers kan 

worden overgedragen naar zijn permanente dossierbeheerder. Zo kan worden bepaald dat 

zij vanaf het moment van aanvraag een bepaalde periode hebben om het register, 

ontvangstbewijs en intakeformulier op te stellen en om alvast de nodige gegevens uit de 

KSZ-stromen te verzamelen. 

 

Pas als dit is gebeurd kunnen dossiers worden overgedragen naar de dossierbeheerder die 

de verdere stappen van het sociaal onderzoek voor zich neemt. 

 

Het is dan wel belangrijk om er op te waken dat het qua kwantiteit mogelijk blijft om deze 

taken uit te voeren. Zo kan men bijvoorbeeld een maximum aantal te behandelen dossiers 

opnemen in de verschillende functieomschrijvingen (onthaalbediende, intaker, 

dossierbeheerder, …). Dit zal het duidelijk maken waar de werklast onrealistisch is en waar 

er dus prioritair moet worden ingegrepen. 
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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 Periode 
Terugvorderings-

procedure 
Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2015 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale 

dossiers 
2016 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 2015 Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2015 € 190 829,95 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2015 € 35 241,60 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

2016 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2015 € 315 976,99 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

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 2015 
 

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 27 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:  

 Het opstellen van correcte beslissing voor de medische kaart / MEDIPRIMA. Deze gaf 
aanleiding tot terugvordering van de toelagen op verschillende dossiers. 

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

 Controle van de borg (indien nodig)  

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

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

Het bedrag dat zal worden ingehouden na controle van de dossiers MEDIPRIMA bedraagt  

€ 100 580,53 

 

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 gecontroleerde elementen op een grotendeels correcte 

manier werden toegepast. Met betrekking tot de volgende elementen werden er soms wel 

nog problemen vastgesteld: 

 administratieve juistheid van de aangiftes; 

 aanvaarden van facturen die via het systeem MEDIPRIMA moesten worden 

aangegeven. 

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

1B. 
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3. FINANCIELE CONTROLE  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van 

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

Beschrijving 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”).  

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef. 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 € 66 891,84 € 6 735,76 9,93 NEE € 999,31 € 999,31 

far1 € 34 095,37 € 4 299,02 7,93 NEE € 53,58 € 53,58 

amb1 € 0,00 € 0,00 NVT NVT € 0,00 € 0,00 

hosp1 € 4 876,03 € 4 876,03 1,00 NVT € 3 657,38 € 3 657,38 

TOTAAL      € 4 710,27 

 
Legende: 

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. 

 

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

de steekproef bedraagt € 4 710,27 

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 € 7 441,55 € 589,02 
Far2 € 154 523,46 € 3 174,81 
Amb2 € 0,00 € 0,00 
Hosp2 € 81 775,32 € 81 775,32 

TOTAAL  € 85 539,15 

 

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

de stratificatie bedraagt € 85 539,15 
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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. 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 
 

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 

02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.  

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 100.580,53 

(controle dossiers MEDIPRIMA) + € 4.710,27 (financiële controle op steekproef) + € 

85.539,15 (financiële controle op stratificatie) = € 190 829,95 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.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 02 

APRIL 1965 – PERIODE 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 (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 € 33 266,88. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 
2A. 

 

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 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 1 974,72 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: 

€ 33 266,88 + € 1 974,72 = € 35 241,60 (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  

controletabellen B en E ), 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 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 – JAAR 2016 
 

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 deze procedure vaak niet correct werd toegepast voor de 

gecontroleerde dossiers en dit voor het merendeel van de hierboven vernoemde elementen. 

Meer info hierover in de algemene opmerkingen van dit verslag en in controletabel 3 in de 

bijlagen. 

 

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

52 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 de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

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

geformuleerd in deel 1 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 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 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 

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

gecontroleerde periode: € 14.718.769,98 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

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

€ 14.703.955,29 

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 10.501.268,50 € 217.448,32

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 1.296.630,60 € 5.603,51

Project individuele integratie (70%)(104) € 26.205,72 € 1.050,70

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 3.144.858,45 € 45.950,47

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 5.045,02 € 0,00

TOTAAL € 14.974.008,29 € 270.053,00

OCMW

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) (101) € 11.003.730,73 € 335.989,14

Soc.integratieproject student(60%-75%) (117) € 1.328.773,19 € 13.372,89

Project individuele integratie (70%)(104) € 39.379,24 € 4.083,72

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) (105) € 2.623.878,33 € 73.103,75

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) (106) € 127.847,39 € 1.782,04

Verhoogd bestaansminimum (100%) (109) € 81.082,68 € 270,76

Toelage onderhoudsgeld (100%) (129) € 5.586,71 € 0,00

Regularisaties in 2015 mbt voorgaande jaren -€ 314.247,28 -€ 99.166,82

Regularisaties in 2016 mbt 2015 € 152.524,47 € 350,00

TOTAAL € 15.048.555,46 € 329.785,48

POD MI



19 
 

 

C. Vergelijking van de totalen 

  

Nazicht van de algemene cijfergegevens van de controleperiode bracht onvoldoende 

uitsluitsel over de hoedanigheid van de te veel en eventueel te weinig ontvangen toelagen. 

Bijgevolg werd een selectie van 513 dossiers in detail bekeken (op een populatie van 2501 

dossiers). De extrapolatiefactor die wordt toegepast om de correcties uit de steekproef 

over te brengen op de populatie werd als volgt samengesteld: 

 

Alle dossiers met een familienaam beginnend met de letters R-Z werden gecontroleerd. Dit 

zijn 513 dossiers voor een bedrag van € 3.110.848,51(Cijfers uit de OCMW-boekhouding). 

Dit bedrag werd in verhouding met het totale bedrag gesteld: 

 

€ 14.974.008,29 = 4,81 

€ 3.110.848,51 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Er werd een steekproef van 513 dossiers geanalyseerd.  

 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een te veel ontvangen toelage 

 een eventueel te weinig ontvangen toelage.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 

A.  

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht geen te veel ontvangen toelagen aan het licht. 

 

  

Uitgaven € 15.048.555,46 € 14.974.008,29 € 74.547,17 0,50%

Terugvorderingen € 329.785,48 € 270.053,00 € 59.732,48 18,11%

Netto-uitgaven € 14.718.769,98 € 14.703.955,29 € 14.814,69 0,10%

Controlejaar: 2015 Verschil in %Cijfers POD MI Cijfers OCMW Verschil in EUR
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3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2015, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uw OCMW heeft te veel toelagen ontvangen: 

Op basis van de dossiers in controletabel 4A werd er afgeleid dat uw OCMW voor een 
bedrag van € 315 976,99 te veel aan toelagen heeft ontvangen.  

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.  

 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen 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 Frontoffice 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.  

 

  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2015 
 

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 
 

 
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 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 21 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van tien 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. Gelieve wel nog rekening te 

houden met de volgende aanbeveling: 
 

Voor het aanduiden van de categorie van de begunstigden dient te worden gewerkt met de 

KSZ-stromen. De gegevens van de ziektebriefjes kunnen immers sterk verouderd zijn. Er 

werd een aparte stroom 'verwarmingstoelage' voor deze aanvragen ontwikkeld. Deze geeft 

meteen een duidelijk overzicht van alle gezinsleden die onder Cat.1 (RVV) of Cat.2 (Laag 

inkomen) vallen. 

 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI

€ 2.103,36 € 2.103,36 € 0,00

Verschil
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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 VOOR DE BEVORDERING VAN 

PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING, EN VAN DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2015 
 

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: € 62 269,00 (activiteiten) + 

€ 41 513,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 Het OCMW behandelt alle aanvragen tot tussenkomst op individuele basis. Hierdoor 

worden er soms ook terugvorderbaar gestelde steunen ingediend. 

 Het OCMW ondersteunt een brede doelgroep en een waaier aan activiteiten met e 
middelen van het fonds. 

 Het is wel aan te raden om een intern reglement op te stellen. Hier kan een 

duidelijke doelgroep worden afgebakend en kan er eventueel een 

maximumtussenkomst per deelnemer worden bepaald. 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

 
 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

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

6B. 

 

4. Conclusies 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het 

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.   

Controlejaar
Effectieve Uitgaven 

OCMW

Effectieve 

Terugvorderingen 

OCMW

Subsidies aanvaard 

door de cel DSO van 

de POD MI

subsidies aanvaard 

na de inspectie

2015 € 120 407,15 € 1 341,00 € 103 782,00 € 103 782,00
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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 2015 
 

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  € 237.760,45 om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 5,42 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: € 237.760,45 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 281.603,23€ 

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 € 238.138,69 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. 
 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: € 238.138,69 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 374.301,39 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 374.301,39 
Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: € 0,00 

OCMW Uniek verslag

Uitgaven € 374.301,39 € 373.981,83

Ontvangsten € 0,00 € 18.037,53

Netto (uitgaven – ontv.) € 374.301,39 € 355.944,30

Verschil € 18.357,09
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Terug te vorderen saldo: € 0,00 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 338.157,71 

Een steekproef van twintig 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  

Er werden bij verschillende gecontroleerde dossiers fouten waargenomen die aanleiding 

kunnen geven tot terugvordering van de toelagen. Deze dossiers zullen niet effectief worden 

gerecupereerd wegens de volgende redenen: Uit de controle van het Uniek Jaarverslag en de 

boekhouding blijkt dat het OCMW meer tussenkomsten verstrekte dan dat het toelagen 

kreeg. Dit verschil bedraagt  € 117 327,96 en dekt ruimschoots de foutief ingediende 

dossiers. Bijgevolg wordt gesteld dat deze dossiers niet werden betoelaagd, en dat er dus 

geen terugvorderingen moeten plaatsvinden. 

 

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

Het OCMW heeft preventieve acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 

17.786,59. Deze acties werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de 

controle per begunstigde in controletabel 7C. 

 

3. Conclusies 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de uitgaven die door het OCMW 

werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de 

toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake. Gelieve wel nog 

rekening te houden met de algemene opmerkingen betreffende de aangiftes voor het fonds. 
 


