
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geachte Voorzitter,  

 

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

7/12/2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van 

de inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

 

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

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

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

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

Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Zoersel 

Handelslei 167 

2980 Zoersel 
 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI  Datumkeuze. 

 

 Klik hier en typ gegevens.  3 

 Klik hier en typ kenmerk. 

  ZOERSEL/STOF-SFGE-GPMI/2018  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 

terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 

boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 

partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

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

 

 Omschrijving Jaar 
Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2016 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 
2017 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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 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. 

De inspecteur heeft de controles in goede 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 tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

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

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

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

bijgevoegd bij het verslag.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 
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Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Een cruciaal bewijsstuk voor een dossier stookoliefonds is het bewijs van het statuut van 

begunstigde (RVV-statuut – laag inkomen – schuldbemiddeling) komende uit de KSZ-

stromen. Dit bewijsstuk krijgt voorrang op andere bewijsstukken om het recht op de 

premie te bewijzen. Dit bewijsstuk ontbrak in vier van de gecontroleerde dossiers. Voor 

twee dossiers kon het RVV-statuut nog aangetoond worden. Twee andere dossiers betrof 

de categorie 2 (laag inkomen), waarbij er onvoldoende inkomensonderzoek gebeurde. 
Het statuut van de aanvrager én van de inwonende meerderjarige personen is van belang 

bij categorie 2 omdat dit bepaalt of er recht is op een premie of niet.  

Andere bewijsstukken voor het bewijzen van de categorie 1 of 2 kunnen enkel als de 

gegevens van de KSZ niet te consulteren zouden zijn. Dit moet dan verduidelijkt worden 

via een sociaal verslag. Het inkomensonderzoek in het geval van categorie 2 moet steeds 

volledig zijn, als de KSZ-stroom niet toegankelijk zou zijn. Zo speelt het eventuele 

kadastraal inkomen ook een rol in de berekening.  

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 
Wat betreft de aangifte van de personeelskosten in het uniek verslag (art.4) dient er op 

gelet te worden dat de werkelijke toestand wordt vermeld. Iemand die 12 maanden 

voltijds werkt en 50% toegewezen werd aan het Fonds moet als dusdanig worden 

aangegeven en niet zoals het OCMW dit deed als 12 maanden halftijds en 100% 

toegewezen aan het Fonds. In dit voorbeeld heeft dit geen weerslag op de berekening, 

maar er zijn andere voorbeelden te bedenken waar dit wel een invloed heeft. 

 

Bij de aangifte uniek verslag 2017 werden twee personeelsleden aangegeven, waarvan voor 

één personeelslid het OCMW ook toelagen Sociale Maribel ontving. Hierdoor is er sprake 

van dubbele subsidiëring, met een terugvordering tot gevolg. Om de terugvordering zoveel 

mogelijk te beperken werden alle mogelijke werkgeverskosten in rekening genomen, zoals 

verzekeringen, kosten voor opleidingen, … Het OCMW is echter gebonden aan de 

aangifte en kan deze nadien niet meer veranderen. 

De inspectie beveelt u aan om het personeel dat de dossiers behandelt die gefinancierd 

worden door het fonds gas-elektriciteit zo goed mogelijk te verdelen en duidelijk aan te 

geven, ofwel via de arbeidsovereenkomst, ofwel via de deliberatie van het engagement 

aangegaan door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, ofwel via het functieprofiel of elke 

andere vorm, dat de aangegeven perso(o)n(en) wel degelijk tewerkgesteld is (zijn) aan het 

tewerkstellingspercentage dat is vermeld in het uniek jaarverslag, bij de uitoefening van 

deze functie. 

 

Bij de controle van de dossiers niet betaalde rekeningen (artikel 6) was het zo dat er niet 

steeds een aparte raadsbeslissing kon voorgelegd worden. Dit kwam omdat er voor 

dossiers die al eerder een toelage in het kader van dit Fonds kregen, zonder dat de 

toestand wezenlijk is veranderd, in het begin van het jaar een principebeslissing tot 

toekenning gebeurde. Er gebeurt ook geen kennisgeving naar betrokkene toe. Deze 

kennisgeving moet wel degelijk gebeuren. 

 

In het geval dat de verleende steun terugvorderbaar gesteld werd, moeten eventuele 

ontvangsten op deze terugvorderbare steun aangegeven worden in het uniek verslag.  
 

De toelagen voor de onbetaalde rekeningen (art.6) worden op artikel 6481030 
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(bijkomende financiële steunverlening en leefgelden) geboekt. De toelagen voor de 

onbetaalde rekeningen vormen hier maar een klein gedeelte van. Het wordt aanbevolen 

vanaf 01/01/2019 één specifiek artikel te gebruiken voor toekenningen in het kader van dit 
Fonds. 

 
Wanneer er uit het sociaal onderzoek blijkt dat er onvoldoende middelen zijn om de 

energiefacturen te betalen, wordt er niet verwacht dat er eerst een achterstand moet zijn. 

Als uit dit onderzoek duidelijk blijkt dat door deze toelage de facturen tijdig betaald 

kunnen worden is dit voldoende. Er wordt wel van het OCMW verwacht dat het een 

opvolging doet van het dossier en erover waakt dat er geen achterstallen ontstaan. 

 

Het OCMW kàn dus een toelage uitkeren aan een persoon zonder schuldenlast op 

energiegebied onder strikte voorwaarden: 

1) Uit het onderzoek moet de noodzaak blijken: door bijvoorbeeld het geheel van 

uitgaven en inkomsten naast elkaar te leggen kan via het sociaal verslag bewezen 

worden dat begunstigde zonder tussenkomst van dit Fonds de voorschotfacturen 

niet allen zou kunnen betalen 

2) Er dient in de beslissing van de toekenning bepaald te worden dat deze gebeurde in 

het kader van dit Fonds 

3) Het OCMW dient een opvolging te doen dat de facturen tijdig betaald worden. 

Een bewijs van de energieleverancier dient in het dossier aanwezig te zijn. 

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan kan de toelage teruggevorderd worden. 

 

Aanvullend bij het bovenstaande hanteert het OCMW momenteel de praktijk waarbij 

sommige begunstigden (ofwel met energieschulden, ofwel zonder bewezen schulden maar 

wel financiële problemen) eenzelfde forfaitair bedrag krijgen in de vorm van een 

energietoelage. Er moet tenminste een link zijn dat deze toelage gebruikt wordt om een 

gas- en/of elektriciteitsrekening te betalen. Deze rekening moet dan in het dossier 

teruggevonden worden. Dit is meestal wel het geval, alhoewel niet steeds sluitend. De 

inspectie beveelt u dan ook aan meer te werken met het ten laste nemen van afrekeningen 

elektriciteit/gas die de begunstigde niet kan betalen, het opladen van budgetmeters of 

aangiftes te doen in het kader van preventie. Voor meer informatie omtrent preventieve 

maatregelen in het kader van het Gas- en Energiefonds verwijzen we u naar de 

omzendbrief van 13/04/2010. 
 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

 

De persoon aangegeven via het uniek jaarverslag werd ook betoelaagd via Sociale Maribel. 

Aangezien dit een dubbele subsidiëring betreft heeft dit een terugvordering tot gevolg. 

Om de terugvordering zoveel mogelijk te beperken werden alle mogelijke 

werkgeverskosten in rekening genomen, zoals verzekeringen, kosten voor opleidingen, … 

Het OCMW is echter gebonden aan de aangifte en kan deze nadien niet meer veranderen. 

 

De sociale balans zoals gebruikt en ingevuld door het OCMW is een goed 
werkinstrument. 

De gegevens die eruit voortvloeien worden echter te weinig gebruikt in het eigenlijke 

GPMI-contract. Bij de opmaak van sociale balans en GPMI moet er ook steeds aandacht 

zijn voor de wensen van de begunstigde. Welke beschouwt betrokkene als zijn sterke 

punten en op welke domeinen wil hij graag zelf vooruitgang zien? 
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Bij de opmaak van een GPMI moet er stilgestaan worden bij het feit dat een GPMI dient 

om de maatschappelijke integratie te bevorderen. Hoewel opleiding en tewerkstelling 

hierbij van cruciaal belang zijn, is het echter tevens zo dat er personen zijn die ver staan 
van de arbeidsmarkt. Voor deze personen moet er dus eerst gefocust worden op andere 

zaken (levensdomeinen) die van belang zijn voor hun maatschappelijke integratie. Het gaat 

meestal om noodzakelijke voorwaarden die eerst moeten vervuld worden vooraleer er 

gefocust kan worden op opleiding en tewerkstelling.  

Op basis van de sociale balans kan er dus een GPMI opgemaakt worden met voldoende 

persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. Dit uit zich in 

concrete engagementen binnen het GPMI van zowel de begunstigde als het OCMW. 

Engagementen van cliënt en OCMW verlopen meestal parallel. Dit alles is momenteel 

onvoldoende het geval. 

De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Het is van 

belang niet vanaf aanvang de lat té hoog te leggen. 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. Aldus ontstaat er een keten van sociale 

balans over GPMI tot evaluaties.  

 

In de huidige GPMI-contracten van het OCMW staat er steeds een “algemeen” 

engagement weergegeven (bijvoorbeeld het melden van verblijf in het buitenland), maar 

dat hoort op zich niet thuis in een GPMI. Het GPMI vermeldt ook bij engagement OCMW 

steeds “Het OCMW betaalt een leefloon uit indien u voldoet aan de bovenstaande 

voorwaarden”.  

Het RMI kent zijn wettelijke voorwaarden, er mogen geen voorwaarden aan toegevoegd 

worden en indien voldaan aan de voorwaarden is er recht op RMI. Het is dus niet 

aangewezen het betalen van een leefloon te vermelden in het GPMI. De opgenomen 

bepalingen in verband met schorsing zijn wel correct en noodzakelijk.  

 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

In tegenstelling tot vorige controles leidde de controle stookoliefonds nu wel tot 

terugvorderingen en opmerkingen. De opmerkingen geformuleerd naar aanleiding van de 

vorige controle van het Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit werden nog niet volledig ter 
harte genomen wat betreft het versturen van kennisgevingen van de beslissing. Bovendien 

zijn er nu belangrijke opmerkingen betreffende de aangifte van de personeelskosten en het 

indienen van dossiers waar er strikt genomen geen sprake is van personen met schuldenlast. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de algemeen 

directeur en het hoofd sociale dienst. Dit gebeurde in een constructieve sfeer. De algemeen 

directeur wenste wel het volgende op te werpen: 
“Wat de extra personeelsinzet voor GPMI betreft, die hebben wij wel degelijk gerealiseerd als OCMW in de 

vorm van een voortdurende uitbreiding van het team maatschappelijk welzijn om het hoofd te bieden aan de 

toenemende complexiteit van de cliëntsituaties en de terecht hogere verwachtingen ten aanzien van de 

intensiteit en professionaliteit van de begeleiding, zoals het GPMI er een is.  De personeelskosten voor dit 

team overstijgt ruimschoots de subsidie voor de bijkomende personeelsinzet gekoppeld aan het GPMI, zelfs 

indien deze wordt samengeteld met de subsidie uit het werkgelegenheidsfonds sociale maribel.  Alle 

maatschappelijk assistenten van het team maatschappelijk welzijn behartigen dossiers RMI met GPMI.  Om 
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die reden hebben wij als ocmw verkeerdelijk geredeneerd dat het daarom niet uitmaakte welke medewerker 

we inbrachten in het Uniek Verslag, net omdat het eigen aandeel in de personeelskosten groter was dan het 

gesubsidieerd aandeel uit de sociale maribel en de subsidie personeelsomkadering GPMI vanuit de POD 

MI.  Dit wetende is er immers geen sprake van dubbele federale financiering dachten wij.”  

De algemeen directeur maakte dezelfde redenering wat betreft de dubbele financiering bij het Sociaal Fonds 

voor Gas- en Elektriciteit. 

Er werd verder aangehaald dat de lijst gesubsidieerde medewerkers sociale maribel een dynamisch geheel 

is.  Het bestuur mag hierin voortdurend schuiven, naargelang de evolutie van de salarissen en de functionele 

loopbaan van de medewerker ten opzichte van het subsidiebedrag sociale maribel per eenheid, dit ter 

optimalisatie van de totaalontvangst sociale maribel.  Het OCMW begrijpt wel dat de POD MI controleert of 

er geen dubbele subsidiëring is, maar die is er volgens het OCMW niet vanuit het geheel bekeken omdat het 

eigen aandeel dat we als lokaal bestuur dragen in de personeelsinzet Zoersel aanzienlijk groter is dan de 

federaal gesubsidieerde (6,3 VTE tegenover 3 VTE).  

Het OCMW begrijpt dat de aangifte Uniek Verslag anders moet en dat het niet mag gaan om een 

medeweker die op de DMFA aangifte staat gekenmerkt onder de code sociale maribel.   

De fout uit het verleden, wat de aangifte van de personeelskosten betreft, betreft een zuiver administratieve 

foute redenering.  Het gevolg dat de personeelssubsidie energiefonds en extra personeelsinzet GPMI voor een 

aanzienlijk deel wordt teruggevorderd is dan wel een verregaande sanctie voor een redeneerfout en dito 

aangifte met toch enige impact voor OCMW Zoersel. De algemeen directeur stelde zich nog de vraag of er in 

de toekomst niet kan gekeken worden naar de totalen van de personeelsinzet in plaats van te koppelen aan 

individuele medewerkers. 

Het is verder zo dat het OCMW steeds meer VTE aanmerkt in de RSZ aangifte onder code sociale maribel 

dan er wordt betoelaagd vanuit het fonds. Dit is een toegelaten praktijk om te voorkomen dat afwezigheden 

zouden leiden tot het niet opnemen van de volledige toegekende toelage. Zo ging het in 2016 om 11,5 VTE 

aangeduid als sociale maribel en 9,92 VTE toegekend als betoelaagd vanuit het werkgelegenheidsfonds. Op 

die manier is het aantal VTE dat het OCMW overschrijdt en in de realiteit niet gesubsidieerd wordt vanuit de 

sociale maribel, maar dus wel de code hebben in de aangifte, gelijk aan 1,58 VTE.   Dit aantal is groter dan 

de 1 VTE aangeduid in het Uniek Verslag Energiefonds dat samenvalt met de sociale maribel en de 0.5 VTE 

voor omkadering GPMI en zou je kunnen stellen dat de dubbele financiering zich niet voordoet. 

 

Alhoewel er alle begrip is voor de bovenstaande redenering voorziet de inspectieprocedure 
van de POD MI er in na te gaan of de personen aangegeven via het Uniek Verslag niet reeds 

door andere instanties, in casu sociale maribel, betoelaagd worden. De redenen hiervoor zijn 

pragmatisch: via het Uniek Verslag verbindt het OCMW er zich toe dat de aangifte 

waarachtig en volledig is. De voorgestelde werkwijze van het OCMW is mogelijk niet 

uitvoerbaar bij grote OCMW’s. Hierbij mag het toewijzingspercentage ook niet vergeten 

worden: hoeveel % tijd van een medewerker wordt er besteed aan de opmaak van GPMI, of 

het beheren van energieschulddossiers? Dit is op zich een individueel gegeven. 

Bovendien werkt de toelage personeelskost GPMI niet met VTE. 

De POD MI raadt het OCMW aan wat betreft de personeelskosten Uniek Jaarverslag een zo 

waarheidsgetrouw mogelijke aangifte te doen, waarbij er zorg gedragen wordt dat voor geen 

enkel aangegeven personeelslid via het Uniek Verslag er meer dan 100% toewijzing is, 

rekening hierbij ook houdend met de eventuele toelagen sociale maribel. 
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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 tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
Jaar 2016 €350 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

Sociaal Gas- en 

Elektriciteitsfonds 
Jaar 2016 €23.885,06 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

GPMI toelagen 

Jaar 2017 €4.476,89 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: 

 

 

 

 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

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

 

 

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 
Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€10.866,38 €10.866,38 €0 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

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

 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

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

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

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

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

 Betaling binnen de 15 dagen.  
Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

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

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 66 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

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

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

 

De volgende punten werden niet steeds nageleefd door uw OCMW:  

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 

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

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 

Er werd vastgesteld dat het bewijsstuk van het statuut (RVV-statuut of laag inkomen) en 

gezinssamenstelling aanvankelijk bij 4 van de 10 gecontroleerde dossiers ontbrak. 

 



10 
 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van €350 vastgesteld. Dit 

bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal 

worden toegekend.  
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BIJLAGE 7 

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

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT   

JAAR 2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 
hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een 

steekproef van dossiers.  

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 47.552,09 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 1 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 1 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: €47.552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: €24.170,03 

Terug te vorderen verschil: €23.382,06 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN 
ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER 

VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €5.623,53 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 10.387,76 10.210,00 

Terugvorderingen 0 953,00 

Netto-uitgaven 10.387,76 9.257,00 
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2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van €10.387,76.  

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. 

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun  

€503 wegens terugbetaling door betrokkene 

 

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

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

aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van €23.885,06 onterecht ontvangen:  

€23.382,06 (art. 4 personeelskosten) + €503 (art. 6 controle van onbetaalde facturen)  

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

worden toegekend. 
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BIJLAGE 9 

CONTROLE VAN DE GPMI_SUBSIDIE – WET VAN 26/05/2002 

PERIODE 2017 

 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

 controle van het uniek jaarverslag: deze controle bestaat uit een vergelijking van de 

gegevens opgenomen in de rekeningen van het OCMW met de gegevens van het 

aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag. 

- Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk verantwoord is onder het luik 
personeelskosten, werden zij gecontroleerd. 

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd een steekproef hiervan 
gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, 
werd een steekproef hiervan gecontroleerd.  

 

 controle van het GPMI: deze controle bestaat uit een kwalitatief nazicht van de inhoud 

van het GPMI en van de documenten die erop betrekking hebben.  

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €11.248,14.  
 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
€22.663 €6.771,25 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden 
0 0 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden 
0 0 

Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven 0 0 

Subsidies overgedragen naar het volgende jaar 0 0 

Eventuele ontvangsten 0 0 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€22.663 €6.771,25 
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1.2 Controle van de personeelskosten: 

 

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in 

controletabel nr. 9A. 

 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: €22.663 

Recht op een subsidie van: €11.248,14 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: €6.771,25 

Terug te vorderen verschil: €4.476,89 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Een steekproef van 15 GPMI’s werd gecontroleerd.  

 

Drie punten werden grondiger bestudeerd:  

- De voorafgaande aanwezigheid van een analyse van de noden en van de troeven van 
de begunstigde.  

- De beschrijving van de doelstellingen en verbintenissen van de belanghebbenden van 

het GPMI (begunstigde - OCMW - derde, indien nodig)  

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van 

de voorafgaande analyse van de noden en troeven en moet in de tijd bepaald zijn. 

Deze voorafgaande analyse van de noden en troeven werd dus eveneens onderzocht. 

- De inhoud van de eventuele avenanten aan het GPMI. 

- De afwezigheid in een latere fase van evaluaties van het project. Zij moeten de stand 
van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen. 

De evaluaties van de GPMI studenten moeten eveneens voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen in verband met hun statuut (aanvraag studietoelage, werk zoeken 

tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 

 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het uniek jaarverslag 

 

Voor het jaar 2017 werd een bedrag van  €4.476,89 subsidie onterecht toegekend 

(personeelskosten). 

 

Dit bedrag zal door onze diensten teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u 

wordt toegekend. 

 

3.2 Controle van het GPMI  

 

Voor bepaalde GPMI  waren er opmerkingen/aanbevelingen.  

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 
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