
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

  

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

9/06/2015 en 27/08/2015. 

 

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  

Antwerpen 

Lange Gasthuisstraat 33 

2000 Antwerpen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

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

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 
armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

(http://www.mi-is.be/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 
2012 

Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012 

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 zeer 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 

 

Er werd vastgesteld dat de administratieve aangifte van de kosten uitstekend is. De 

tarificatie gebeurt ook goed. De opgevraagde betaalbewijzen waren aanwezig, alsook de 

grote meerderheid van de opgevraagde facturen.  

 

De opgemaakte sociale verslagen van de gecontroleerde dossiers zijn meestal duidelijk en 

concreet. Er is bijna altijd ook een vermelding van de afgelegde huisbezoeken.  

 
Er werd een verbetering vastgesteld betreffende de kosten die ingediend werden voor 

personen die een ziekenfonds hebben, of aansluitbaar zijn bij een ziekenfonds. Had deze 

fout in het verleden regelmatig terugvorderingen tot gevolg, dan is dit voor het 
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gecontroleerde jaar 2012 tot een minimum herleid.  

 

De volgende zaken zijn voor verbetering vatbaar: 

 

Aanvraag tot steun: er was bij 7 van de 18 gecontroleerde dossiers (39%) geen door de 

begunstigde ondertekende en gedateerde aanvraag aanwezig. Hieraan moet de nodige 

aandacht besteed worden. Na elke onderbreking in de steunverlening is er een nieuwe 

aanvraag tot steun noodzakelijk. Dossiers zonder steunaanvraag zijn vatbaar voor 

terugvordering vanaf datum verzorging 1/01/2016. 

 

Niet vergoedbaar remgeld: vanaf 9/01/2006 wordt het remgeld van een persoon en/of 

diens partner die minstens het equivalent leefloon als inkomen heeft niet meer ten laste 

genomen door de POD (artikel 11 §1 wet 02/04/1965) voor niet-hospitalisatiekosten. Via 

de nodige opzoekingen op www.riziv.be in het databestand van de nomenclatuur van de 

geneeskundige verstrekkingen of het medicijnenbestand kan het remgeld teruggevonden 

worden. Het niet toepassen van deze regelgeving door het OCMW heeft op veel kosten 
terugvorderingen tot gevolg waardoor extrapolatie van de resultaten onvermijdelijk wordt. 

Bij de medische kosten (MED 1)  was er bij 52 van de 119 gecontroleerde 

formulieren/facturen (44%) sprake van niet vergoedbaar remgeld. Bij de farmaceutische 

kosten (FAR 1) was er bij 31 van de 70 gecontroleerde formulieren/facturen (44%) sprake 

van niet vergoedbaar remgeld. 

Bij de ambulante ziekenhuiskosten (AM 1) was er bij 30  van de 92 gecontroleerde 

formulieren/facturen (33%) sprake van niet vergoedbaar remgeld. 

Zoals vermeld in vorig verslag wordt er verzocht vanaf 1/01/2015 de wetgeving ter zake 

correct toe te passen.  

 

Attesten dringende medische hulp:  

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C (illegaal) en D 

(clandestien) een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat 

(dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. Er waren regelmatig ziekenhuisfacturen 

van illegale en clandestiene personen die niet voorzien waren van een attest, zodat deze 

opgevraagd moesten worden bij het ziekenhuis. Op één dossier na konden deze attesten 

voorgelegd worden. Regelmatig waren er attesten waarbij geen datum opmaak vermeld 

stond. Deze werden aanvaard, maar vanaf datum verzorging 1/01/2016 kan dit 

terugvorderingen tot gevolg hebben. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de ontvangstenzijde van het equivalent 

leefloon. Dit betekent dat wat het OCMW ontvangt betreffende equivalent 

leefloon/gewaarborgde kinderbijslag integraal terug wordt overgemaakt aan de POD MI. Bij 

een steekproef van 30% van de ontvangsten werd er geen enkel dossier gevonden waarbij 

het OCMW vergeten was ontvangen bedragen over te maken aan de POD. Het feit dat er 

een secure manuele opvolging georganiseerd wordt door het OCMW (in tegenstelling tot 

het leefloon) maakt dat het OCMW hier een foutloos parcours aflegde.  

Aan de uitgavenzijde is de opvolging nog enigszins voor verbetering vatbaar.  

In 3,20% van de gecontroleerde dossiers (12 van de 375 gecontroleerde dossiers) met 

uitgaven geboekt in 2012 werden er bedragen gevonden die teveel werden gevraagd van de  

POD MI. 

 

http://www.riziv.be/
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de uitgavenkant van het leefloon. Dit 

betekent dat wat het OCMW uitgeeft aan leefloon bijna ook integraal terugkomt aan 

subsidies (aan hun respectievelijke percentages). Betreffende de ontvangsten is de opvolging 

voor verbetering vatbaar.  

In 25% van de gecontroleerde dossiers (37 van de 147 gecontroleerde dossiers) met 

ontvangsten geboekt in 2012 werden er bedragen gevonden die hadden moeten 

teruggestort worden aan de POD MI. Het viel hierbij op dat het vaak om afbetalingen gaat 

van in het verleden gevorderde bedragen.  

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: in 2011 wordt er beslist dat begunstigde € 1.500 moet 

terugbetalen aan het OCMW wegens onterecht ontvangen. Er wordt een afbetalingsplan 

afgesproken van €50 per maand. Het bedrag van €1.500 komt bijgevolg gespreid bij het 

OCMW binnen over 30 maanden. In 2012 komt er € 600 binnen. Dit laatste bedrag wordt 

regelmatig vergeten door te geven aan de POD MI. Het wordt aanbevolen dat het OCMW 

onderzoekt of er ondertussen een betere opvolging bestaat van deze ontvangen bedragen 

via afbetalingsplan. 

 

Verder wordt het aanbevolen dat het OCMW werk maakt van een identificatiesysteem 

voor ontvangsten betreffende de onderhoudsplicht. Het is immers zo dat de ontvangsten 

die het OCMW in het kader van de onderhoudsplicht studenten niet moet overmaken aan 
de POD MI (dit gebeurt meestal ook niet daar het geboekt wordt op de naam van de 

terugbetalende ouder). Deze bedragen worden echter wel opgenomen in het totaalcijfer 

van de geboekte ontvangsten van het leefloon, wat een licht vertekend beeld geeft van de 

ontvangsten die het OCMW aan de POD MI moet overmaken. 
 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Betreffende de controle van de medische kosten kon er continuïteit vastgesteld worden, met 

als positieve vaststelling minder kosten die teruggevorderd moeten worden wegens 

aansluiting of aansluitbaarheid ziekenfonds. In de negatieve zin bleef het OCMW niet 

vergoedbare remgelden terugvragen van de POD. Er werd echter mondeling meegedeeld dat 

het OCMW intern bezig is het nodige te doen om ook hierop een antwoord te bieden. 

Bij de boekhoudkundige controle wet 65 viel het groter aantal dossiers met verschillen in 

uitgaven op (zowel te veel ontvangen door het OCMW als te weinig ontvangen). Betreffende 

de doorgave ontvangsten werd zelfs nog een verbetering vastgesteld  tegenover van het 

verleden. 

Bij de boekhoudkundige controle van het leefloon viel het aantal dossiers met afbetalingsplan 

op waarvan de ontvangsten niet doorgekomen zijn. In positieve zin werden er in 

tegenstelling tot het gecontroleerde jaar 2011 geen groot aantal grote terugvorderingen 

gevonden die niet doorgegeven werden. 
 

Debriefing 

Er werden enkele afspraken gemaakt betreffende de afhandeling van knipperlichtdossiers (in 

het kader van de sociale fraude). De communicatie met de POD MI zal gebeuren aan de 

hand van de halfjaarlijkse feedbacklijsten. Het OCMW houdt bewijsstukken beschikbaar 
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betreffende dossiers waarvoor het besliste geen terugvordering in te leiden, of waarvan het 

denkt dat het knipperlicht onterecht gegenereerd werd. Deze dossiers zullen het onderwerp 

uitmaken van een latere aparte controle.  

Het is positief dat het OCMW een aparte opvolging organiseert van de dossiers waarvoor 

er een knipperlicht ontvangen wordt. Via de centrale diensten wordt aan de 

verantwoordelijke maatschappelijk assistent van het dossier gevraagd hoe het komt dat er 

een knipperlicht is gegeven in zijn/haar dossier. Hierdoor wordt de maatschappelijk assistent 

geconfronteerd met mogelijke fouten in zijn/haar sociaal onderzoek. Problemen ontstaan 

ook soms omdat de maatschappelijk assistent een verkeerde periode vermeld bij het 

terugvorderingsformulier. Het informaticasysteem van het OCMW is in die zin beperkt dat 

het niet mogelijk is één terugvorderingsformulier aan te maken voor een langere periode.  
Voorbeeld: het OCMW ontvangt (na een ingestelde subrogatie) van de werkloosheidskas € 

5.000 betreffende een toegekend leefloon voor januari tot en met mei. Het 

informaticasysteem van het OCMW laat niet toe één terugvorderingsformulier aan te maken 

voor € 5.000 voor de periode 01/01/2015-31/05/2015. In de plaats worden er 5 formulieren 

aangemaakt (één voor de periode 01/01/2015-31/01/2015 ; één voor 01/02/2015-28/02/2015; 

…). Als de periode dan foutief wordt ingevuld, dan kan het zijn dat een knipperlicht niet 

verdwijnt.  

 

Algemene opmerkingen van het OCMW 

Het OCMW maakt enkele nuttige opmerkingen om de feedbacklijsten betreffende de 

knipperlichten te verduidelijken. De gemaakte opmerkingen werden overgemaakt aan de 

bevoegde diensten binnen de POD MI.  

Het OCMW merkte op of het noodzakelijk is dat er attesten dringende medische hulp 

gevraagd worden voor ambulancekosten. Deze vraag werd overgemaakt voor advies aan de 

juridische dienst van de POD MI.  

De inspecteur bevestigde dat vanaf 01/07/2006 de verblijfskosten in een psychiatrisch 

ziekenhuis of psychiatrisch verzorgingstehuis worden terugbetaald voor een begunstigde in 

het kader van de wet van 02/04/1965. Het OCMW meldde dat de dienst plaatsingskosten 

mogelijk verblijfskosten betaalt van begunstigden wet65 die verblijven in een psychiatrisch 

verzorgingstehuis. Het is aan het OCMW om na te gaan of dat inderdaad zo is en indien 

nodig subsidiedossiers aan te maken in het kader van de wet van 02/04/1965. 
 

6. CONCLUSIE 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2012 Zie bijlage 4 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2012 € 122.587,50 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012 € 75.502,00 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2012 €105.139,38 
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 HET JAAR 2012 
 

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 18  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 borg (indien nodig geacht).  
 

De inspecteur had bij een aantal dossiers enkele opmerkingen. 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, met uitzondering van de aanwezigheid (indien nodig geacht) van correct 

opgestelde attesten dringende medische hulp en het onterecht aanvragen van remgelden 
voor personen met een inkomen van minstens het equivalent leefloon. 

 

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 65.020,42 648.901,91 9,98 JA 3.141,98 31.356,96 

far1 55.979,98 545.225,72 9,74 JA 2.245,34 21.869,61 

amb1 100.584,65 996.528,92 9,91 JA 3.950,30 39.147,47 

hosp1 118.500,97 1.156.407,92 9,76 NEE 5.542,20 5.542,20 

TOTAAL      € 97.916,24 

 
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 € 97.916,24.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

Kostentype 
Totaal 

categorie (in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 23.378,00 6.071,33 

Far2 238.451,91 4.914,10 

Amb2 440.113,58 14.023,59 

Hosp2 1.081.349,38 -337,76 

TOTAAL  € 24.671,26 

 

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

de stratificatie bedraagt € 24.671,26.  

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 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 97.916,24. + € 

24.671,26 = € 122.587,50 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 – JAAR 2012 
 

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  

opgespoord.  
 

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de 
tewerkstellingen in artikel 60§7) 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Het OCMW had 3747 dossiers waarin een equivalent leefloon/gewaarborgde kinderbijslag 

werd uitbetaald voor 2012. De totaalsubsidie bedroeg hiervoor € 23.158.117,19.  

10% van deze dossiers werden gecontroleerd (afgepunt)  375 dossiers voor een bedrag 

van € 2.210.946,48. 

Dit had een extrapolatiefactor van 10,47 tot gevolg (23.158.117,19: 2.210.946,48). 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd via het afpunten van de 375 dossiers vastgesteld dat 

uw OCMW te veel toelagen heeft ontvangen voor € 7.211,27. U vindt hiervan een 

gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A. Na extrapolatie betekent dit een teveel 

ontvangen toelage van €75.502 (7.211,27x10,47). 

Bij de boekhoudkundige controle werd tevens vastgesteld dat uw OCMW eventueel te 

weinig toelagen ontving in een aantal dossiers. U vindt hiervan een gedetailleerde 

beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft geen te 
veel ontvangen toelagen aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de afgepunte terugvorderingen per begunstigde in 

controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen van  

€ 75.502 (zie de controletabel 2A). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 
toegekend.  

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabel B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 02/508.85.85) 

mailto:vraag@mi-is.be
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om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de foutieve codes. 

Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  
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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 2012 
 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

 

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de 
uitgaven voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’ s)  

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 17.337.669,82 € 1.617.746,18 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 813.663,53 € 23.717,27 

Project individuele integratie (70%) € 2.015.240,68 € 165.474,58 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 11.903.943,38 € 288.696,83 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 3.299.986,38 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 522.078,01 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 3.697,50 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren* -€ 1.073.702,58 

 Regularisaties 2013 mbt controleperiode € 1.076.120,52 

 Regularisaties 2014 mbt controleperiode € 129.834,59 

 Regularisaties 1/2015 mbt controleperiode -€ 6.215,92 € 987,09 

Regularisaties 2/2015 mbt controleperiode € 6.749,93 € 5.349,41 

Regularisaties 3/2015 mbt controleperiode € 6.081,63 

 Regularisaties 4/2015 mbt controleperiode -€ 406,55 

 Niet doorgegeven ontvangsten 

 
€ 145.184,25 

   TOTAAL € 36.034.740,92 € 2.247.155,61 

 

* Regularisaties met betrekking tot 2011 en voorgaande jaren 

maar die in 2012 in rekening worden gebracht    

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

gecontroleerde periode:  

€ 36.034.740,92 – € 2.247.155,61 = € 33.787.585,31. 
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B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2012 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 17.050.245,68 € 2.527.385,69 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 988.177,67 

 Project individuele integratie (70%) € 2.160.863,22 

 Persoon nt. ingeschr. Rijksreg  (100%) € 1.742.155,18 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 3.306.834,69 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 607.539,81 

 Persoon nt. ingeschr. Rijksreg OVN (100%) € 10.955.150,26 

  

Equivalent leefloon geboekt als leefloon -€ 15.787,01 

Correcties e-vita -€ 256.043,97 

Installatiepremie organieke wet geboekt als RMI -€ 38.817,02 

 

TOTAAL € 36.500.318,51 € 2.527.385,69 

 

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

€ 36.500.318,51 - € 2.527.385,69 = € 33.972.932,82. 
 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2012 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 33.787.585,31 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 33.972.932,82 

Verschil: € 185.347,51 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,55% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 65%: €120.752,03 

 
Er is een verschil van € 185.772,36 tussen netto uitgaven POD en OCMW aan 100%. Het 

OCMW ontving minder dan het uitbetaalde.  Dit verschil vertegenwoordigt een foutmarge 

van 0,55% in vergelijking met de gesubsidieerde netto-uitgave door de Staat. 
 

Dit verschil geeft echter ook een vertekend beeld daar dit verschil werd bekomen door het 

geheel van niet door het OCMW doorgegeven ontvangsten in de cijfers in te brengen als 

zijnde ontvangen door de POD.  

 

Voor € 507.470,58 werd er bij de controle afgepunt betreffende de ontvangsten  

(€ 2.527.385,69), of 20,08%. Er is bijgevolg een extrapolatiefactor 5 van toepassing. 

 

€ 29.036,85 (bedrag aan 100%) van de gecontroleerde €507.470,58 aan effectief van de 

begunstigden ontvangen bedragen werden niet doorgegeven aan de POD. Met 

extrapolatiefactor 5 betekent dit dat er €145.184,25 (bedrag aan 100%) aan effectief van de 

begunstigden ontvangen bedragen niet werden doorgegeven aan de POD.  

De terugvordering bedraagt echter geen €145.184,25. Verrekend aan het juiste percentage 

wordt er teruggevorderd 5 x € 21.027,88 = €105.139,38.  
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In bijlage 4 vindt u een overzicht hoe aan de bedragen betreffende de afgepunte ontvangsten 

gekomen werd.   

 

2. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor € 185.347,51 (aan 100%). 

Mogelijke oorzaken van dit relatief gezien geringe verschil kunnen zijn (dit is een niet-

exhaustieve lijst): 

 Bepaalde bedragen kunnen in een andere periode geboekt zijn in het OCMW en/of 
bepaalde bedragen kunnen in een andere periode verwerkt zijn bij de POD MI. Dit is 

mogelijk de belangrijkste verklaring van dit verschil 

 Het OCMW heeft bepaalde toelagen niet aangevraagd 

 Het OCMW heeft voor bepaalde dossiers de verkeerde categorie leefloon  
aangevraagd  

 Het OCMW heeft niet of niet correct gereageerd op foutcodes 

 Naast de gevonden foutieve boekingen kunnen er nog andere bedragen foutief 

geboekt zijn (bijvoorbeeld een extra steun staat geboekt op het artikel leefloon) 

 
De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, beperkt tot een 

grensbedrag van € 185.347,51 (aan 100%), op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd 

nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (Art 21§6 van de Wet 

van 26/05/2002) 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze frontoffice vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

Uit de terugvorderingen kan echter ook worden afgeleid dat het OCMW voor een bedrag 

(na extrapolatie) van €105.139,38 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder 

in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 

 

 

 

mailto:vraag@mi-is.be

