
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 22 

tot 24 maart 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  

Wellen 

Dorpstraat 25 

3830 WELLEN 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 

   

  Wellen/W65M-W65B-RMID-SFGE/2016 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 – 2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2013 – 2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

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 heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft. 

 

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 

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de 

gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier 

te werken. Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden: 

 

 Huisbezoek: er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een 

afgelegd huisbezoek. Bij voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld 

in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar de plaats 

waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden worden. 

 

 Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten het remgeld wordt 
teruggevraagd van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner over een 

inkomen beschikken. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten 

niet terugbetaald. 

 Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 
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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. 

 Er waren geen door begunstigde ondertekende aanvragen tot steun aanwezig. De 

dossiers bevatten geen aanvraagformulieren, conform de Omzendbrief van 9 januari 

2006. 

 Ambulante ziekenhuiskosten werden vaak aangegeven als hospitalisatiekosten. Beide 

soorten kosten moeten aangegeven worden volgens een aparte rubriek op formulier 

D2. Het onderscheid tussen beide soorten kosten betreft de overnachting. Indien er 
een overnachting is (zie verblijfskosten op de factuur) spreken we van een 

hospitalisatie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging van de subsidies vastgesteld. Ook de vorderingen werden 

steeds tijdig aangegeven, zij het via de verkeerde procedure: 

 

Als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten 

terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door 
betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven worden aan de POD. 

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

een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het 

terugvorderingsformulier  (formulier D voor RMI en formulier F voor wet 65) overgemaakt 

te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient het OCMW minstens jaarlijks  de 

ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier over te maken. Compensaties 

moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb.: er wordt 700 € equivalent 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 F). 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren uitvoerig en 

duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd. Gelieve wel aandacht te schenken aan de 

volgende punten: 

 

De vormvereisten van het sociaal verslag zijn niet voldaan. 

De sociale verslagen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk 

werker, met vermelding van zijn/haar naam. Het verslag wordt steeds afgesloten met een 

concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat 

hiertoe de bevoegdheid heeft. 

 

De resultaten van het huisbezoek werden niet steeds opgenomen in het sociaal verslag. 

Aan de hand van het sociaal verslag kan niet steeds worden vastgesteld dat er een 

huisbezoek werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker. Bij voorkeur worden 

afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het 

sociaal verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken 
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kunnen teruggevonden worden. 

 

Het is niet mogelijk om na te gaan of de KSZ-stromen werden geconsulteerd. 
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. 

 

De evaluaties van het GPMI zijn niet geofficialiseerd. 

De kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, 

ondertekend door de MW en de betrokkene. (art. 15 van het AR van 11/07/2002) 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

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

verzorgde manier beheert.  

De aangifte via het uniek jaarverslag is evenwel voor verbetering vatbaar. Het ingediende 

bedrag kwam immers niet overeen met het in de boekhouding aangetroffen bedrag. Dit is te 

wijten aan de registratie van de uitgaven van het fonds op verschillende artikels. Er wordt 

aangeraden om een specifiek artikel  te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten met 

betrekking tot het sociaal fonds voor gas en elektriciteit. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

De inspectie toonde aan dat het OCMW een grondige inhoudelijke begeleiding biedt aan zijn 

cliënten en dat men zich inspant om op alle gebieden correct te werken. Op sommige 

punten zijn er evenwel nog mogelijkheden tot verbetering. Bij het afronden van de inspectie 

werden deze toegelicht met de secretaris en de medewerkers van het OCMW.  
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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 
 
De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2011 - 2013 € 493,40 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2015 

Cf. bijlage 

nr. 3 

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 DE PERIODE VAN 2011 TEM 

2014 
 

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 zes 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 steeds op een correcte manier 

werden toegepast:  

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

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht)  
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 steeds op een correcte manier 

werden toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes;  

 en 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. FINANCIELE 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:  
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 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  
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 5.730,01 878,65 6,52 NEE € 44,07 € 44,07 

far1 1.286,76 548,77 2,34 NEE € 34,73 € 34,73 

amb1 272,63 272,63 1,00 NEE € 150,74 € 150,74 

hosp1 923,86 750,67 1,23 JA € 214,52 € 263,86 

TOTAAL      € 493,40 

 
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 € 493,40 

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

 

 

 

 



9 
 

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

Kostentype 
Totaal 

categorie (in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 0,00 0,00 

Far2 0,00 0,00 

Amb2 0,00 0,00 

Hosp2 828,04 0,00 

TOTAAL  € 0,00 

 

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

de stratificatie bedraagt € 0,00  

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 € 493,40 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 VAN 2013 TEM 2014 
 

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 werden geen verschillen met de subsidiëring door de Staat 

vastgesteld. 
 

Analyse van de terugvorderingen 
 
De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken bracht geen te 

veel ontvangen toelagen aan het licht. 

 

2. Conclusies 
 

Dankzij de uitstekende opvolging van dossiers door uw diensten, werden er geen verschillen 

vastgesteld tussen de cijfers in de boekhouding van uw OCMW en de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI.  
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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 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 deze procedure niet steeds correct werd toegepast voor de 

gecontroleerde dossiers, en dit met betrekking tot de volgende elementen: 

 Nazicht van de KSZ-stromen 

 Opname van huisbezoeken in de sociale verslagen 

 Datering van sociale verslagen 

 Administratieve verwerking van de terugvorderingen 

 Officialiseren van de GPMI-Evaluaties 
 

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

Tien 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 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS 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 een subsidie van € 23.776,05  om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0,5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1,25 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: € 23.776,05 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 42.894,20 

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 € 1.161,29  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: € 1.161,29   

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 2.124,22 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 1.549,31 

Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: € 1.161,29   

Terug te vorderen saldo: € 0,00 

 

OCMW Uniek verslag

Uitgaven  €                     1.736,72 2.124,22€              

Ontvangsten  €                                  -    €                          -   

Netto (uitgaven – ontv.)  €             1.736,72  €        2.124,22 
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Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 1.964,22 

Al 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  

Een van de ingediende kosten wordt geweigerd wegens behorend tot de verkeerde periode, 

namelijk 2013. 

 

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

Het OCMW heeft één actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van € 160. Deze 

acties werden gecontroleerd. 

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

 

3. Conclusies 
 

Met uitzondering van één ingediende kost (verkeerde boekjaar) werden alle ingediende 

kosten aanvaard. 
 


