
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

24/01/2017 en 26/01/2017. 

 

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  

Affligem 

Bellestraat 101 

1790 Affligem 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   2 

   

  Affligem/W65M-RMID/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 
2012-2014 

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 

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 
Geen controle 

uitgevoerd. 

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 bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden 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 

 

Inhoudelijke controle dossiers 

In vijf van de zes gecontroleerde dossiers was het sociaal onderzoek goed uitgevoerd en werden 

de nodige onderzoeksdaden uitgevoerd door de maatschappelijk werker, de sociale verslagen in 

deze dossiers waren echter niet volledig. Het sociaal verslag is een neerslag van de resultaten van 

het sociaal onderzoek, in een aantal gecontroleerde dossiers was het sociaal verslag onvolledig. 

 

In één gecontroleerd dossier was het sociaal onderzoek ontoereikend: er was in het dossier of in 

het sociaal verslag geen informatie omtrent de bestaansmiddelen van de aanvrager, de 

borgstelling werd niet nagegaan en het HZIV werd niet gecontacteerd in verband met een 
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eventuele ziekteverzekering in het land van herkomst. 

 

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de 
behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de 

inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek 

asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving 

sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, 

solliciteren, ziekte, …) en dergelijke is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de 

begunstigde naar voor komt. Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar 

opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt. Voor meer informatie 

omtrent het sociaal onderzoek en het sociaal verslag verwijzen we naar het KB en de 

omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende het sociaal onderzoek. 

 

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen asielzoeker zijn 

en die nog geen twee jaar in België verblijven, in bovenvermeld dossier werd dit niet gedaan. 

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. 

 

Er werd geen onderzoek gedaan naar een buitenlandse verzekering. 

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 medische bewijsstukken 

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten 

laste zijn van het ziekenfonds. Het OCMW heeft dit zelf opgemerkt tijdens de voorbereiding van 

de controle. Andere dossiers waarvoor de mutualiteit in orde was uit de controleperiode die niet in 

de steekproef aanwezig waren, werden door het OCMW rechtgezet. 

Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de 

kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de 

POD. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds 

moeten de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Het sociaal verslag bevat niet alle wettelijke gegevens zoals bepaald in de omzendbrief van 14 

maart 2014  betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.  

Het sociaal verslag is het document waarin de essentiële gegevens worden vermeld die 

tijdens het sociaal onderzoek zijn verzameld. Het verslag kan de vorm van een papieren of 

een elektronisch verslag aannemen. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet 
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voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de 

bevoegdheid heeft. 

Volgende elementen dienen aanwezig te zijn in het verslag: 
1/ Identificatiegegevens van de aanvrager (naam en voornaam, rijksregisternummer, 

nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en werkelijke verblijfplaats). 

2/ Verblijfsgegevens van de aanvrager (nationaliteit en verblijfsstatuut) 

3/ Huisbezoek 

4/ 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. 

5/ Residuair karakter van de hulpverlening. 

6/ Werkbereidheid of de vermelding van de eventuele gezondheids- of billijkheidsredenen 

waarom de betrokkene is vrijgesteld van deze voorwaarde. 

 

Het OCMW neemt soms verdagings- of uitstelbeslissingen. 

Een 'verdagen of uitstel' van de beslissing is strijdig met de wetgeving, de wetgever 

voorziet enkel een beslissing van toekenning, weigering of herziening. Indien het OCMW 

over onvoldoende gegevens beschikt om een beslissing te kunnen nemen, als gevolg van 

bijvoorbeeld gebrek aan medewerking van de aanvrager, of ontbrekende stukken die door 

de aanvrager niet tijdig werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden 

genomen. 

 

Het aanvraagformulier is in een aantal gevallen onvolledig. 

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

aanvrager met de vermelding ‘gelezen, oprecht en volledig verklaard’. Dit formulier levert 

alle gegevens nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand 

van de aanvrager en geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële 

organismen. De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van het artikel 6 

van het Koninklijk Besluit van 11/07/2002. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Opmerkingen uit voorgaande rapporten worden in acht genomen en de nodige stappen 

worden ondernomen om eventuele verbeteringen door te voeren. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 26/01/2017 in aanwezigheid van de secretaris, het hoofd van de 

sociale dienst en de maatschappelijk werker verantwoordelijk voor de dossiers Wet ‘65 

medische kosten. Bovenstaande opmerkingen en resultaten werden besproken, bijkomende 

informatie rond een aantal dossiers leefloon werd verstrekt. Er waren geen ontbrekende 

bewijsstukken. De controle kon onmiddellijk afgesloten worden; 

Algemene opmerkingen van het OCMW 

Geen opmerkingen. 
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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 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2016 Zie bijlage 3 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

controle van de medische 

kosten 

2012-2014  € 891,05 
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 2012-2014 
 

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 op een correcte manier werden 

toegepast:  

 Controle van de borg (indien nodig geacht)  

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  
De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

 

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

toegepast: 

 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  
 

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 3.700,54 1554,19 2,38 Nee 314,34 314,34 

far1 2.696,19 1229,35 2,19 Nee 61,29 61,29 

amb1 1.206,12 843,06 1,43 Nee 337,25 337,25 

hosp1 1.151,88 883,57 1,30 Nee 150,34 150,34 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 863,22 

 
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 € 863,22.  

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 0,00 0,00 

Far2 2.209,60 0,00 

Amb2 1.967,79 0,00 

Hosp2 2.914,32 27,83 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 27,83 

 

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

de stratificatie bedraagt € 27,83.  

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 € 863,22 + € 27,83 

= € 891,05 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: 

 Het aanvraagformulier 

 Het sociaal verslag 

 De beslissing 

 

 

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

10 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 moeten worden uitgevoerd door het OCMW 

zijn weergegeven in Controletabel 3.  

  


