
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 9, 23, 

26 en 29 juni 2017, 4 juli 2017 en 10 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  

Willebroek 

Pastorijstraat 1 

2830 Willebroek 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 

   

  Willebroek/W65M-RMID-RMIB-SCP-SFGE/2017 
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1. INLEIDING 
 

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

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

grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

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

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

regelgeving 

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

maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

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

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd. 

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 
2014-2015 

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 

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 
 

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.  

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd werden 

om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken waren van 

een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Zowel bij de controle van de medische bewijsstukken als bij de controle van de dossiers werden 

geen structurele fouten vastgesteld. De medische bewijsstukken werden zo goed als foutloos 

opgevolgd. De gecontroleerde dossiers waren conform de regelgeving opgebouwd en getuigden van 

een goede opvolging.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Uit de controle van de dossiers betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie blijkt een 

goede opvolging. Toch willen we u erop wijzen dat de raadpleging van de KSZ-stromen en het 

huisbezoek een bij wet verplicht onderdeel zijn van het sociaal onderzoek. In een aantal dossiers 
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was er geen informatie in het sociaal verslag of het dossier betreffende eventueel uitgevoerde 

huisbezoeken of de geraadpleegde stromen. 

 
GPMI – nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2016 

 

In de gecontroleerde dossiers waren reeds een aantal nieuwe contracten aanwezig, onderstaande 

verbeterpunten werden vastgesteld. 

 

De sociale balans ontbreekt en de doelstellingen zijn te algemeen in een aantal gecontroleerde 

dossiers waarvoor een GPMI werd opgemaakt conform de wetswijziging van 1 november 2016.  

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 de zes wettelijke toekenningsvoorwaarden) kan een GPMI 

opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan 

afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de 

evaluaties.  

De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden 

van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier. 

Voor de gecontroleerde dossiers waarvoor de sociale balans ontbrak, dient deze nagestuurd 

te worden, tegen ten laatste twee maand na verzending van het rapport. 

 

GPMI student 

 

De inhoud van het GPMI betreffende de bevoegdheid is niet correct. 

In geval van GPMI student dient het GPMI aan te passen gezien uw OCMW ook bevoegd 

blijft bij verhuis van de betrokkene, zolang deze student is. Volgende zin is vermeld: “Dit 
contract is geldig van ...... tot ....... . Als u verhuist naar een andere gemeente/stad, eindigt 

het contract vroegtijdig. Als u dit wenst én beide OCMW’s hiermee akkoord gaan, kan het 

contract in onderlinge overeenstemming verder gezet worden.” 

Zolang de begunstigde het statuut van student heeft, blijft het OCMW waar de begunstigde 

gedomicilieerd staat bij aanvang van het RMI bevoegd. Deze alinea dient in het GPMI 

aangepast te worden. 

 

Vakantiewerk in geval van GPMI student – geen verplichting. Het zomaar stopzetten omwille van 

het niet uitvoeren van vakantiewerk is net wettelijk. In één geval was er een stopzetting omwille 

van het niet uitvoeren van een vakantiewerk , in een ander geval omwille van geen bewijs van een 

vakantiejob. 

Het Recht op Maatschappelijke Integratie kan niet stopgezet worden omwille van het niet-

naleven het GPMI. Indien de voorwaarden van het GPMI niet voldaan zijn (geen 

vakantiewerk) en er geen billijkheid wordt toegekend, kan het Recht op Maatschappelijke 

Integratie enkel geschorst worden. Een stopzetting is in dit geval niet wettelijk. De jongere 

moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met zijn studies, 

tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. 
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Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden. 

We konden in een aantal dossiers vaststellen dat het OCMW in de vakantieperiode één 

maand leefloon intrekt zonder dat men hiervoor een motivering terugvindt in het sociaal 
verslag. Zo ontbraken in de meeste gevallen de bewijsstukken (loonfiches) voor de hele 

periode van de tewerkstelling. (indien het leefloon voor een maand wordt ingetrokken: 

bewijsstukken studentenarbeid voor een maand en niet slechts voor een paar dagen) 

Door het ontbreken van de loonfiches en dus het loon, kan het OCMW onmogelijk 

vaststellen of er al dan niet nog recht is op leefloon. 

Deze praktijk kan niet aanvaard worden en wij rekenen erop dat u bij de volgende controle 

de nodige bewijsstukken kan voorleggen die het intrekken van een maand leefloon omwille 

van studentenarbeid rechtvaardigen. Concreet dient u bijgevolg loonfiches voor te leggen 

waarvan het loon boven het categorie bedrag leefloon ligt gedurende de periode van een 

maand. Indien de betrokkene geen vakantiejob zocht en dus de bepalingen van het GPMI 

niet naleefde moet het OCMW een beslissing tot schorsing nemen zoals het artikel 30 

paragraaf 2 van de Wet van 26 mei 2002 voorziet of een gezondheids- of billijkheidsreden 

aanhalen in het sociaal verslag. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Het OCMW geeft de geïnde terugvorderingen voor de gecontroleerde periode niet of niet correct 

door. 

De door het OCMW geïnde terugvorderingen moeten doorgegeven worden via het 

daartoe voorziene D-formulier. Het gebruik van het B-formulier of C-formulier om geïnde 

terugvorderingen door te geven wordt afgeraden. We adviseren om de volledig geïnde 

terugvorderingen maandelijks door te geven en de inningen in het kader van afbetaalplannen 

minimum jaarlijks door te geven.  

Vanaf 2017 wordt dit op de correcte manier gedaan. 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

Het OCMW heeft voor medische verstrekkingen het volledig bedrag ingediend in het Uniek Verslag. 

Indien er voor medische verstrekkingen voor minderjarigen een tussenkomst is van het 

ziekenfonds, dient men in eerste instantie de terugbetaling te regelen met het ziekenfonds. 

De persoonlijke opleg kan vervolgens wel nog ingebracht worden voor het deel 

kinderarmoede. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

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

manier beheert. 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Opmerkingen uit voorgaande controles worden voor alle gecontroleerde goed opgevolgd en 

de nodige aanpassingen aan procedures en werkwijzen worden gedaan. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 10/08/2017 in aanwezigheid van de coördinator van de sociale 

dienst, de financieel beheerder, een administratief medewerker en maatschappelijk werker. 

Bovenstaande opmerkingen werden besproken. 

Op 28 september 2017 ontving de inspectrice de laatste feedback rond de boekhoudkundige 

controle via e-mail. 
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Algemene opmerkingen van het OCMW 

De medewerkers van het OCMW hebben nog een aantal bijkomende vragen gesteld rond de 

RMI wetgeving tijdens de debriefing.  

 

 

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 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2014-2015 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 

2014  € 141,90 Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2016 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2014-2015 € -938,65 Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2015 € 360,90 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

 
 

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 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 twaalf 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast. 

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers kleine tekortkomingen vast, maar geen structurele 

problemen. 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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast.  

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten kleine tekortkomingen vast, maar geen 

structurele problemen. U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende 

kost in de controletabel 1B. 

 

 

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.  
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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 7.345,42 1668,66 4,40 NEE 23,91 23,91 

far1 13.164,77 2704,68 4,87 NEE 104,74 104,74 

amb1 3.853,56 3.853,56 1,00 NEE 13,25 13,25 

hosp1 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 0,00 0,00 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 141,90 

 
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 € 141,90.  

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 6.880,29 0,00 

Far2 7.977,49 0,00 

Amb2 0,00 0,00 

Hosp2 0,00 0,00 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 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 

http://www.mi-is.be/
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het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”.  

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

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

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

 

5. Conclusies 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 141,90 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 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 de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met 

betrekking tot de volgende elementen 

 sociaal onderzoek 

 

 

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

20 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 terzake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3. De informatie dient ten laatste twee maanden na ontvangst van het rapport 

naar de inspecteur te worden gemaild. 

 

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  
 

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. Vergelijking van de totalen 
  

 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil in 

% 

Uitgaven periode 2014-2015 2992752,79 3215723,92 -222971,13 -7,45% 

Terugvorderingen periode 2014-2015 126,86 276307,60 276180,74 217705,14% 

Netto-uitgaven periode 2014-2015 2992625,93 2939416,32 53209,61 1,78% 

 

Op basis van de vergelijking van bovenstaande cijfers wordt beslist om de uitgaven en 

terugvorderingen te analyseren per dossier. 

Voor het verschil in het nadeel van het OCMW wordt een verklaring gezocht en de 

terugvorderingen worden individueel bekeken. 

 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

Analyse van de uitgaven 
 

Uit de analyse van de uitgaven blijkt een tekort in het nadeel van het OCMW. Dit cijfer 

betekent niet noodzakelijk dat het OCMW dit bedrag te weinig heeft ontvangen. Het cijfer is 

te verklaren door de manier waarop terugvorderingen worden doorgegeven aan de POD MI. 

Het OCMW gebruikt in de gecontroleerde periode het B-formulier  of het C-formulier om 

terugvorderingen door te geven aan de POD MI. Deze formulieren hebben een impact op de 

uitgaven van de POD MI.  

Als het OCMW een terugvordering doorgeeft aan de POD MI via een B-formulier wordt de 

uitgave aan de zijde van de POD MI geregulariseerd, de uitgave verdwijnt bij de POD MI terwijl 

deze aan de zijde van het OCMW blijft bestaan. 
Als het OCMW een terugvordering doorgeeft aan de POD MI via een C-formulier, wordt de 

uitgave retroactief ingetrokken en verdwijnt ze ook uit de uitgaven van de POD MI terwijl ze 

aan de zijde van het OCMW blijft bestaan. 
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Hierdoor lijkt het alsof het OCMW te weinig heeft ontvangen, maar dit is niet het geval. De 

uitgaven werden door het OCMW zelf geannuleerd in het cijfer van de POD MI wanneer de 

terugvorderingen werden doorgegeven via het B of C formulier. 

 

Tijdens de controle werd melding gemaakt van regularisaties die werden uitgevoerd op de 

maandstaat van mei 2016 betreffende uitgaven uit 2005 en 2006. Deze regularisatie werd 

veroorzaakt door een fout in de software van het OCMW. Het OCMW kon op geen enkele 

manier deze dossiers nog rechtzetten via hun programma. Er werd in overleg met het 

diensthoofd van de inspectie beslist om deze onterecht doorgegeven dossiers voor een bedrag 

van € -13697,48 te verrekenen op het resultaat van de inspectie. De details omtrent deze 

dossiers vindt U terug in controletabel 4B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De terugvorderingen worden zoals hierboven vermeld doorgegeven via het verkeerde 

formulier met een vertekening van de cijfers van de uitgaven tot gevolg. 

Daarbij aansluitend werd vastgesteld dat in een aantal gevallen niet de geïnde terugvorderingen 

werden doorgegeven maar de terugvorderingsrechten d.m.v. de regularisatie van het B-

formulier of het C-formulier. Hierdoor werden bepaalde uitgaven rechtgezet terwijl ze nog 

niet werden ontvangen door het OCMW. Deze onterecht en verkeerd doorgegeven 

terugvorderingen betreffende de periode 2014-2015 werden opgelijst in een aparte tabel in 

controletabel 4D. Het OCMW kan deze gegevens gebruiken om een dubbele doorgave te 

vermijden, mochten er in de toekomst nog inningen plaatsvinden voor deze dossiers. 

Een aantal terugvorderingen werden helemaal niet doorgegeven en zullen teruggevorderd 

worden via het rapport, deze terugvorderingen zijn terug te vinden in controletabel 4C. 

Een te veel ontvangen toelage van € 12758,83 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

 

 

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014-2015, bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 12758,83  

te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een 

gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal verminderd worden met de onterecht doorgegeven regularisaties ten bedrage 

van 13697,48.  

 
Concreet betekent dit dat er een correctie zal plaatsvinden ten voordele van het OCMW 

voor een bedrag van 938,65 euro. 
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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 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: € 10064,00 (activiteiten) + 
€ 6710,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 Er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn.  

 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.  

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

UITGAVEN 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2015 € 30242,24 € 0,00 € 30242,24 € 16774,00 € 30242,24 

 

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

 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 6A. 

Voor twee gecontroleerde dossiers werd er geen factuur of betaalbewijs voorgelegd tijdens 

de inspectie, enkel een mail van de maatschappelijk werker. Gelieve naar de toekomst toe de 

effectieve factuur of betaalbewijs van de cliënt voor te leggen tijdens de inspectie. 
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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. 

Motivering weigering van de activiteiten: 

Het OCMW gaf voor logopedielessen het volledig aangerekende bedrag in, in het Uniek 

Verslag. Er werd geen rekening gehouden met het bedrag van de terugbetaling van de 

mutualiteit. Voor kosten waarvoor een terugbetaling van de mutualiteit is voorzien, kan enkel 

een tussenkomst in het remgeld ingediend worden. 

 

 

4. Conclusies 
 

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

€ 360,90.  

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  
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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 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 € 142656,27 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 3 voltijds 

equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 4,20 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: € 142656,27 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 157447,02 

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 € 24482,97 om de 

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

preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de 
gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI. 
 

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

Uitgaven 32358,07 32412,06 

Terugvorderingen 0,00 529,86 

Netto-uitgaven 32358,07 31882,20 

  
De uitgaven van het OCMW liggen lager dan de uitgaven ingediend in het Uniek Verslag. Er 

zal niet teruggevorderd worden aangezien de totale netto-uitgaven het bedrag van de subsidie 

ruimschoots overschrijden. 
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Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 24482,97.  

Een steekproef van tien 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. 

 

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

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

aangegeven.  

 

 

3. Conclusies 
 
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.  


