
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

14/06 en 16/08/2017. 

 

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  

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 
Jaar 2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
Jaar 2014 

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 

Jaar 2015 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

8 Knipperlichten Jaar 2015 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

 

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 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.  

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 meeste controles vlot verliepen. Met name de 

voorbereiding voor de controles medische kosten, Fonds voor Maatschappelijke Participatie 

en Culturele en Sportieve Ontplooiing, knipperlichten en de boekhoudkundige voorbereiding 

was uitstekend. 

 

Het verloop van de controle RMI-dossiers verdient meer uitleg. Deze controle van de RMI-

dossiers kan op een meer efficiënte manier verlopen. Het OCMW werkt digitaal, waardoor 

de controle ook digitaal gebeurt. Dit is op zich geen probleem, maar neemt echter niet weg 

dat de controle op een bepaalde manier moet voorbereid worden. Het OCMW deed zijn 

best op bepaalde vlakken om de controle zo vlot als mogelijk te laten verlopen (bijvoorbeeld 

het genereren van beslissingsbrieven), maar mits enkele bijsturingen kan de efficiëntie van de 

controle gevoelig verhoogd worden. Zie hiervoor het volgende punt 4, betreffende de 

controle van de RMI-dossiers. Soms was het ook niet mogelijk om bepaalde 
syntheserapporten op te vragen. De samenhang in een dossier is soms ook onduidelijk, als 

het om een inwonende persoon gaat bij een ander dossier. Een goed voorbeeld hiervan is 

dossier 00080830624 waarbij er erg veel tijd nodig was om de situatie te doorgronden 

(schriftelijke aanvraag die niet als dusdanig benoemd werd ; een toekenning met 
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terugwerkende kracht ; een gezin met tien (geplaatste, minderjarige, meerderjarige) kinderen 

waarvan de begunstigde er één was ; geen sociaal dossier op naam van de begunstigde, enz.).  

Bij een volgende controle zal er per dossier opgesomd worden welke bewijsstukken er 

minstens verwacht worden terug te vinden in het e-dossier. Het is dan aan het OCMW deze 

stukken op te zoeken en deze logisch te klasseren binnen het e-dossier.  

 

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 een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de 

gecontroleerde dossiers. Inhoudelijk zijn de gecontroleerde sociale verslagen sterk. De 

steunaanvragen van de gecontroleerde dossiers konden vaker dan voorheen voorgelegd 

worden. Er werden geen dubbele aangiftes of typfouten in bedragen met grote financiële 

gevolgen gevonden. De fouten in de kennisgevingsbrieven zijn in de loop van 2014 ook 

verdwenen. Het aanzienlijke bedrag aan terugvordering is te wijten aan één dossier waarbij 

er vergeten werd de nodige stappen te zetten naar aansluiting ziekenfonds. 

 

Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden: 
- Tewerkstelling (vanaf dag één) leidt (behoudens uitzonderingsgevallen) tot 

aansluiting ziekenfonds. Indien iemand een arbeidskaart heeft (code 198 in het 

Rijksregister) moet bij voorkeur elk kwartaal de KSZ geraadpleegd worden of er 

geen tewerkstelling was. Dit is één van de prioritaire zaken die nagekeken moet 

worden bij een dossier medische kosten. Bij een nieuw dossier dient het OCMW 

standaard na te kijken of er de periode voorafgaand aan de eerste aanvraag geen 

tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene kan aangesloten worden bij het 

ziekenfonds. Via de KSZ kan de tewerkstellingssituatie opgevraagd worden. Dit is 

zeker nodig vanaf het moment dat de begunstigde over een arbeidskaart beschikt; 

- Zoals in het verleden reeds vastgesteld vraagt het OCMW het remgeld terug voor 

personen die een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. Aangezien 

het OCMW ondertussen het nodige zou gedaan hebben om hieraan een mouw te 

passen, verwacht de inspectie dat het aantal fouten (en bijhorende terugvordering) 

hiertegen in de toekomst minimaal zal zijn; 

- Attesten dringende medische hulp (DMH) bij de “medische kosten” (MED1 & 

MED2) zijn niet steeds aanwezig. Als een attest niet opgemaakt is voor een 

welomschreven periode, dan dient elke aparte factuur een attest DMH te hebben. 

Bij thuisverpleging werden systematisch geen attesten DMH gevonden. De 

inspectie was flexibel om deze kosten toch te aanvaarden, als er in de 

desbetreffende maand een ander attest dringende medische hulp aanwezig was. Er 

moet ook steeds op gelet worden dat het attest DMH een opmaakdatum omvat. 

Zoals aangekondigd bij de vorige controle zal er vanaf de controleperiode 2016 

teruggevorderd worden als er facturen zijn van illegaal verblijvende personen die 

niet gedekt worden door een attest DMH; 

- Borgstelling: bij personen afkomstig van een visumplichtig land en waarbij niet 

bewezen kan worden dat deze personen al langer dan twee jaar in België verblijven 

moet de borgstelling bevraagd worden bij Dienst Vreemdelingenzaken. Dit wordt 
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bij voorkomende gevallen regelmatig vergeten. Bij aanvang van een nieuw dossier 

medische hulp moet de reflex van de borgstelling steeds gemaakt worden.  

 
Bij één van de gecontroleerde dossiers werd er een medische waarborg onterecht 

geweigerd om volgende reden: “U hebt geen identiteitsdocumenten waardoor we geen 

officiële bevestiging hebben van uw persoon. Uw verblijf in Antwerpen kan niet nagegaan 

worden waardoor we niet kunnen bevestigen of OCMW Antwerpen bevoegd is voor uw 

aanvraag.” 

Het voorleggen van officiële identiteitsdocumenten is in het kader van de dringende 

medische hulp geen wettelijke vereiste. Het bewijs van de identiteit kan gebeuren door 

alle middelen (dus zowel officiële documenten als niet-officiële documenten). Als deze er 

zijn genieten officiële documenten de voorkeur, maar het bewijs van identiteit kan ook 

gebeuren door niet-officiële documenten (zoals de naam op facturen of huurcontract – 

het betreft hier geen limitatieve lijst). 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld, met name langs de ontvangstenzijde.   

Bij de ontvangsten werden er bij geen van de 103 afgepunte dossiers (goed voor een 

bedrag van 1/3 van de geregistreerde ontvangsten) een bedrag gevonden dat het OCMW 

vergeten was over te maken aan de POD MI.  

In 5,24% van de gecontroleerde dossiers (14 van de 267 gecontroleerde dossiers) met 

uitgaven geboekt in 2014 werden er bedragen gevonden die teveel of te weinig werden 

gevraagd van de  POD MI (12 te weinig en 2 te veel ontvangen).  

 

Ondanks het feit dat het OCMW de geregistreerde ontvangsten doorgeeft aan de POD 

MI is het wel belangrijk te noteren dat de manier van doorgave door het OCMW niet 

transparant is. Dit doet zich voor op drie vlakken: 

 

1) De voornaamste reden is dat de software van het OCMW niet toelaat voor een 

ontvangstformulier (formulier F) een verschillende datum te gebruiken voor de maand 

waarin de ontvangst geboekt wordt (bijvoorbeeld mei 2014) en de periode waarop de 

ontvangst betrekking heeft (bijvoorbeeld februari tot en met april 2011). Deze opmerking 

werd reeds geformuleerd in 2013. 

Zo werd in 25% van de afgepunte dossiers de ontvangst op de verkeerde manier           

aangegeven, zodat er telkens twijfel ontstaat of de doorgave van het desbetreffende 

formulier F wel overeenstemt met de geregistreerde ontvangst. Het is enkel door de 

uitgebreide commentaar die de ambtenaar apart in het programma van het OCMW 

ingeeft dat de link bewezen kan worden. Vanzelfsprekend is dit weinig efficiënt. Het wordt 

dan ook aanbevolen dat het OCMW de nodige aanpassingen laat uitvoeren in het 

softwarepakket opdat zo spoedig mogelijk de ontvangsten op de correcte manier kunnen 

doorgegeven worden. 

 
2) Ten tweede is het zo dat de boekingen op het artikel van de ontvangsten equivalent 

leefloon/gewaarborgde kinderbijslag soms dossiers en bedragen omvatten die hierop geen 

betrekking hadden (in 6% van de afgepunte dossiers); 

 

3) Tenslotte is het zo dat de omschrijving van de periode waarop de ontvangst betrekking 

heeft ontbreekt. Er moet daarom steeds opgezocht worden over welke periode er geld is 

binnengekomen (gaat het om equivalent leefloon van september 2012 of maart 2014 
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bijvoorbeeld). Het is aan te bevelen dat de omschrijving van de periode voorzien kan 

worden in het boekhoudsysteem. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Een aantal onderdelen betreffende het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name 

het gevoerde sociaal onderzoek, het afleggen van huisbezoeken, de aanwezigheid van 

bewijsstukken, het consulteren van de KSZ, de aanwezigheid van ontvangstbewijzen en 

intakeformulieren en het meestal binnen de wettelijke termijn nemen van de beslissingen. 

 

In 17 van de 50 gecontroleerde dossiers (34%) was de betoelaging echter niet correct: 

- Ofwel kon het OCMW een groter betoelagingspercentage gevraagd hebben (2 

dossiers) 
- Ofwel vroeg het OCMW een extra toelaging zonder dat het dossier in orde was 

(7 dossiers) 

- Ofwel was er (voor een bepaalde periode) geen recht op leefloon (2 dossiers) 

- Ofwel maakte het OCMW berekeningsfouten in het nadeel van de cliënt en wordt 

er gevraagd het dossier te herzien (6 dossiers) 

Hierbij werden de dossiers niet opgenomen waarvan gevraagd wordt een sociale balans op 

te maken en op basis daarvan een aangepast GPMI (zie verder). 

Dit resultaat wijst erop dat het OCMW verhoogde toelagen aanvraagt, zonder mogelijk te 

voorzien in een afdoende interne controle om na te gaan of het dossier in orde is om een 

verhoogde toelage aan te vragen en/of de cliënt het juiste bedrag aan leefloon krijgt.  

 

Er zijn daarnaast een aantal belangrijke opmerkingen, waarvan de meerderheid 

onmiddellijke acties vraagt: 

 

1) Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag, 

zowel voor een toekenning als voor een weigering en moet binnen de 8 dagen 

betekend worden (artikel 21§4 van de wet): het OCMW geeft geen kennis aan 

de POD MI van de weigeringsbeslissingen. Met een weigeringsbeslissing wordt 

een beslissing bedoeld waarbij het OCMW het leefloon weigerde toe te 

kennen aan de aanvrager. Het OCMW is verplicht deze over te maken aan de 

POD MI opdat er controle mogelijk is op de motivatie van de weigeringen. 

Momenteel is dit niet mogelijk. Een weigeringsbeslissing moet onderscheiden 

worden van een stopzettingsbeslissing. Een stopzettingsbeslissing betreft het 

beëindigen van de toekenning van het leefloon, en betreft dus lopende dossiers. 

Een weigeringsdossier betreft een nieuw dossier of een stopgezet dossier 

waarbij de betrokkene een nieuwe aanvraag leefloon indient. Volgens het 

OCMW zou het overmaken van deze weigeringsbeslissingen op technische 

problemen botsen. Het is echter een wettelijke verplichting en wordt door de 

POD MI als prioritair beschouwd. De POD MI verwacht dat het OCMW dit 

probleem zo spoedig mogelijk aanpakt, waarbij het belangrijk is te noteren dat 
het niet verwacht worden om weigeringsbeslissingen met terugwerkende 

kracht door te sturen (om aldus zeker reeds een aantal technische problemen 

te vermijden). Indien tegen de controle van de RMI-dossiers van 2018 dit 

probleem nog niet opgelost zou zijn, zal er éénmalig gewerkt worden met een 

lijst van weigeringsdossiers die het OCMW zal aanleveren aan de inspectie. 

 

2) Eén bepaalde algemene opmerking werd reeds bij enkele voorgaande controles 
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gemaakt. Het betreft de brief van de beslissing die naar de begunstigden wordt 

verstuurd, de kennisgevingsbrief. Er werden tal van opmerkingen gegeven bij de 

controles uitgevoerd vanaf 2013 betreffende de kennisgevingsbrieven die 
opgestuurd worden naar de begunstigden. De brieven zoals die gezien werden 

tijdens deze controle verschillen niet of nauwelijks van deze uit het verleden. 

Het OCMW leverde echter wel in maart 2017 een nota af betreffende de 

acties die ondernomen worden. Deze controle kwam te vroeg om het 

resultaat van deze acties te bekijken. Bij een volgende controle zal hierover een 

beter zicht zijn en de inspectie is hoopvol gestemd gezien het OCMW tijdens 

de controle reeds een blauwdruk van de toekomstige kennisgevingsbrieven kon 

voorleggen. 

 

3) GPMI: aan de bij de vorige controle geformuleerde opmerking aangaande de 

juridische fout betreffende bevoegdheid bij GPMI-studenten-contracten werd 

onvoldoende gevolg gegeven. Wat betreft de belangrijke nieuwe 

onderrichtingen aangaande de wetswijziging GPMI blijkt uit de controle dat het 

OCMW nog heel wat werk voor de boeg heeft. 

 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers. 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. De momenteel in het GPMI opgenomen stappen zijn te eenzijdig 

opgesteld. Ze bevatten enkel stappen die de cliënt moet zetten, maar vaak geen 

concreet engagement van het OCMW zelf. Wat verwacht betrokkene van het 

OCMW betreffende de begeleiding, en in hoeverre kan het OCMW hieraan 

tegemoet komen? Ook worden de stappen niet meetbaar gemaakt 

(gekwantificeerd), met name door bvb prioriteiten te stellen. De doelstellingen 
kunnen voor een bepaalde groep cliënten hetzelfde zijn, maar prioriteiten kunnen 

voor de cliënt binnen de groep  individueel anders liggen.  

Ook biedt het GPMI onvoldoende leidraad voor de begunstigde betreffende de 

concrete invulling van de te ondernemen stappen. Op basis van de sociale balans 

(hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel 

tewerkstelling) 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. Het GPMI vormt zo een logische 

ketting van sociale balans – GPMI-contract en evaluaties.  

De aanwezigheid van de sociale balans en een GPMI dat gestoeld is op de sociale 

balans zijn belangrijke en onontbeerlijke elementen betreffende het behouden van 

de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier. Het OCMW kan voor de sociale 

balans bijvoorbeeld putten uit de gegevens die terug te vinden zijn in het 

syntheserapport. Gezien het feit dat er in het syntheserapport voortdurend 

aanvullingen gebeuren doorheen de tijd en er beschrijvingen vermeld worden die 

betrekking hebben op verschillende leefloontrekkers (de titularis en inwonende 

personen die RMI hebben bijvoorbeeld), kan het syntheserapport op zich wel niet 
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dienen als sociale balans. Binnen het syntheserapport kan het OCMW wel 

voorzien in een onderdeel “sociale balans” en dit naar aanleiding van de 

gesprekken gevoerd met de begunstigde van het GPMI. Deze zal zelf ook 
elementen aanreiken om op te nemen in de sociale balans en het GPMI. 

De evaluatie van het OCMW fungeert momenteel bij het OCMW als een soort 

feitelijke aanpassing van het GPMI. Indien na de evaluatie blijkt dat er aanpassingen 

aan het GPMI nodig zijn dient dit te gebeuren door middel van het toevoegen van 

een bijlage.  Indien het GPMI concreter is opgesteld met werkpunten en 

prioriteiten voor begunstigde en OCMW, dan zal logischerwijze blijken dat de 

evaluatie echt zal gebruikt worden waarvoor het nodig is: het evalueren van het 

uitgeschreven GPMI. Indien bij de evaluatie blijkt dat de stappen vermeld in het 

GPMI te hoog gegrepen waren voor betrokkene, of als de gegunstigde de stappen 

met succes volbracht heeft, dan dient het GPMI pas aangepast te worden (door 

middel van een nieuw GPMI of door middel van een bijlage bij het GPMI te 

voegen). 

In overleg met het OCMW krijgt het OCMW tot 12/12/2017 de tijd om in de 

gecontroleerde dossiers zonder sociale balans deze alsnog op te maken, in 

samenspraak dus met de cliënt. Hieruit volgt vanzelfsprekend een aangepast GPMI, 

en eventuele evaluaties. Op 13/12/2017 zal een nieuwe controle van deze dossiers 

plaatsvinden (sociale balans – GPMI – eventuele evaluaties) om na te gaan opdat 

het nodige werd gedaan om de 10% extra toelage te behouden. 

 

4) Onderhoudsgeld: als een inwonend kind recht op onderhoudsgeld voor zichzelf 

heeft en deel blijft uitmaken van het gezin (bijvoorbeeld samenwonend met 

moeder die vaak het geld ook op eigen rekening zal ontvangen), dan mag met 

dit onderhoudsgeld geen rekening gehouden worden voor de berekening van 

het leefloon. Het vademecum van het OCMW stelt dat het onderhoudsgeld in 

rekening moet gebracht worden bij de zoon/dochter vanaf meerderjarigheid. 

Dit kan enkel indien het kind het onderhoudsgeld ontvangt op een eigen 

rekening. Indien het onderhoudsgeld wordt doorgestort door diegene die het 

onderhoudsgeld ontvangt, dan is dit te beschouwen als een regelmatige gift. 

Deze opmerking werd in de debriefing door het OCMW in twijfel getrokken 

wegens juridische veroordelingen in het verleden. De situatie werd dan ook 
aangekaart bij de juridische dienst van de POD MI, wiens visie de volgende is: 

 

“Als het onderhoudsgeld aan de vader / moeder wordt betaald voor hun  meerderjarig 

kind, dan is dat onderhoudsgeld een vrijgesteld bestaansmiddel van de ouder (artikel 22 § 

1, c) van het koninklijk besluit van 11 juli 2002) waarmee dus geen rekening mag worden 

gehouden bij de berekening van het leefloon van het meerderjarig kind. Als het 

onderhoudsgeld aan het meerderjarig kind zelf wordt betaald, dan is dit geen vrijgesteld 

bestaansmiddel waarmee wel rekening moet worden gehouden bij de berekening van het 

leefloon van het meerderjarig kind overeenkomstig artikel 16 § 1 van de Wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. In het geval dat de ouder het 

ontvangen onderhoudsgeld doorgeeft aan de jongere moet hiermee ook wel rekening 

gehouden worden voor de berekening van het leefloon van de jongere als zijnde een 

‘regelmatige gift’.” 

 

Verder zijn er een aantal (minder vaak voorkomende) opmerkingen die de nodige 

aandacht vragen, maar minder prioritair zijn: 
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1) Toekenning categorie bij daklozen: het OCMW kan niet vrij kiezen welke 

categorie toegekend wordt. Indien de dakloze tijdelijk verblijft bij iemand is er 

recht op categorie samenwonende (uitzondering: categorie alleenstaande indien 
een afgesloten GPMI met het oog op het vinden van een eigen woonst). Een 

dakloze persoon die alleen woont heeft vanzelfsprekend recht op een leefloon 

categorie alleenstaande, bv. betrokkene leeft op straat.  

 

2) Intakeformulier: bevat regelmatig niet de handgeschreven vermelding "Gelezen, 

oprecht en volledig verklaard". Deze woorden hebben een belangrijke juridische 

waarde. 

 

3) Billijkheidsredenen werkbereidheid: indien uit het dossier blijkt dat betrokkene 

vrijgesteld kan worden voor de werkbereidheidsvoorwaarde,  dan moet dit 

expliciet vermeld worden in sociaal verslag en beslissingsbrief. 

 

4) RMI-procedure: werd niet gevolgd bij deze overgang van een dossier Wet65 naar 

RMI. Het ontvangstbewijs en het intakeformulier ontbraken meermaals. Juridisch 

gezien moeten deze aanwezig zijn. 

 

Tenslotte en van belang voor toekomstige controles is het e-dossier. De voorwaarde dat 

de controle ook digitaal kan verlopen (ipv op papier) is dat er geen vertraging wordt 

opgelopen door het zoeken in de digitale dossiers. Dit kan enkel door een overzichtelijke 

en duidelijke boomstructuur én juist geklasseerde bewijsstukken.  

De stukken betreffende het RMI zijn momenteel in diverse mappen geklasseerd en vergen 

een ware zoektocht doorheen het e-dossier en ook e-vita (gezien sociale verslagen en 

kennisgevingsbrieven niet zijn opgeslagen in het e-dossier). 

De controle vergt momenteel dan ook té veel tijd en er wordt aan het OCMW gevraagd 

bij de volgende controle de op voorhand gevraagde bewijsstukken in een aparte map van 

het e-dossier beschikbaar te stellen. Het OCMW zal per dossier weten welke stukken 

noodzakelijk zijn voor de controle. Dit in afwachting van een meer heldere boomstructuur 

(indien hiervoor geopteerd wordt, zie hieronder) waarin de bewijsstukken juist 

geklasseerd worden.  

 
Het administratieve gedeelte van het e-dossier bevat bijvoorbeeld verscheidene 

documenten die beter onderverdeeld en geklasseerd kunnen worden, nu bevat deze te 

veel documenten in 1 map. De inspectie denkt aan volgende (bijkomende) mappen: 

- RMI-procedure (aanvraag, ontvangstbewijs, intakeformulieren) 

- GPMI (sociale balans, GPMI-contract, evaluaties) 

- KSZ (overzicht wanneer KSZ geraadpleegd werd) 

- Sociaal verslag (eventueel link om op door te klikken  indien dit nog niet aanwezig is 

tegen volgende controle het laatste syntheserapport  beschikbaar stellen in het e-dossier) 

- kennisgevingsbrieven RMI (eventueel link om op door te klikken  indien dit nog niet 

aanwezig is tegen volgende controle (zoals bij deze controle reeds gedaan) alle gevraagde 

kennisgevingsbrieven RMI beschikbaar stellen in het e-dossier) 

 

Er is een onderdeel “activering en arbeidsbegeleiding” en een onderdeel “tewerkstelling en 

sociale zekerheid”. Het lijkt de inspectie logischer alles rond tewerkstelling (met name 

arbeidsovereenkomsten en loonfiches) te klasseren onder “activering en 

arbeidsbegeleiding” en het onderdeel Sociale Zekerheid op te spitsen in de onderdelen 

van de sociale zekerheid. 
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Het hoofdonderdeel in de boomstructuur zou in het vet moeten verschijnen indien er in 

de onderliggende delen documenten zijn opgeslagen (bijvoorbeeld als het 

inschrijvingsbewijs van de VDAB dat geklasseerd is in de map VDAB het enige document is 
in het onderdeel “activering”, dan zal “activering” niet in het vet staan, wat de indruk wekt 

dat er geen documenten zijn opgeslagen). 

In het e-dossier zitten er vaak verwijzingen naar mails (bvb betreffende inschrijving VDAB), 

maar deze zijn voor de inspectie niet consulteerbaar en derhalve dient het OCMW het 

bewijsstuk op een andere wijze aan te reiken. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een gering verschil van 0,29% vastgesteld tussen netto uitgaven OCMW en POD 

MI voor het controlejaar 2014. Het OCMW ontving iets minder aan netto betoelaging van 
de POD MI dan het OCMW zelf netto uitbetaalde.   

Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat het doorgegeven bedrag aan effectieve 

ontvangsten (wat begunstigden of instellingen terugbetalen aan het OCMW) in 2014 

onderschat is, doordat er in 49 van de 267 gecontroleerde dossiers (18%) een fout werd 

vastgesteld betreffende het jaar waarop een ontvangst aangegeven werd. In 2015, 2016 en 

2017 werden er nog effectieve ontvangsten aangegeven die geboekt werden in 2014, maar 

de wijze van aangifte was foutief: het werd zo aangegeven alsof het ging om bedragen die 

ontvangen waren in 2015, 2016 of 2017.  

 

De volgende opmerking die bij de vorige controle werd geformuleerd is ook voor 2014 

van toepassing: 

 

Betreffende de ontvangsten is de opvolging betreffende afbetalingen voor verbetering 

vatbaar. In 35% van de gecontroleerde dossiers met ontvangsten geboekt in 2014 werden 

er bedragen gevonden die hadden moeten teruggestort worden aan de POD MI. Het viel 

hierbij op dat het regelmatig om afbetalingen gaat van in het verleden gevorderde 

bedragen. In het algemeen kan er gesteld worden dat grote bedragen volledig worden 

teruggestort, maar kleinere bedragen in de regel niet. Dit is op zich problematisch. Er 

wordt gevraagd de nodige rechtzettingen hierbij uit te voeren voor de in 2016 en 2017 

gerealiseerde ontvangsten. Dit zou technisch gemakkelijker zijn uit te voeren voor deze 

jaren eens  de informaticatoepassing van het OCMW aangepast is (hiervan zou momenteel 

werk gemaakt worden). Voor het jaar 2015 ligt dit anders. De controle van 2015 zal 

sowieso het afpunten van de gerealiseerde ontvangsten tot het gevolg hebben, waarbij er 

in de steekproef extra aandacht zal zijn voor de kleinere bedragen. 

 

Daar het OCMW bezig is met informatica-aanpassingen aan het 

terugvorderingsprogramma gaat het OCMW er mee akkoord dat de periode van de 

ontvangst standaard wordt weergegeven bij het bedrag dat ontvangen wordt. Op die 

manier kan er makkelijker nagegaan worden of er terugbetaald wordt aan het juiste 

terugbetalingspercentage. Dit verhoogt de transparantie aanzienlijk.  
 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

 

Het fonds wordt gebruikt voor een uitgebreid aantal activiteiten. De administratieve en 

financiële opvolging gebeurt vaak zeer goed. Er werd vastgesteld dat een gediversifieerd 

OCMW-publiek aan bod kwam. 
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Het OCMW diende ook kosten in voor activiteiten van personen verblijvend in de 

dagcentra De Ridder en De Vinken. Deze worden sinds 2015 aangestuurd door de Vzw 
Beschut Wonen en zijn in gedeeltelijk beheer van het OCMW Antwerpen. De POD MI 

heeft voor deze controle deze kosten aanvaard. Vanaf de aangifte uniek jaarverslag 

werkingsperiode 2017 (door te sturen in 2018) worden deze kosten enkel verder 

aanvaard na sociaal verslag per begunstigde. De POD MI oordeelt deze maatregel 

opportuun omdat er vraagtekens kunnen geplaatst worden of deze personen volledig tot 

het doelpubliek behoren. “Het doel van deze subsidiemaatregel is dan ook het betrekken 

van de kansarmen in het sociale leven, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en 

de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.” Uit de sociale verslaggeving moet 

blijken dat het inderdaad om kansarme mensen gaat. De POD MI hoopt ook dat door de 

tussenkomst van dit Fonds deze personen ook kunnen gaan genieten van de andere 

dienstverlening van het OCMW, dat de tussenkomsten in feite een opstap kunnen zijn 

naar een OCMW-begeleiding. 

 

Toelagen voor vakantie die ingediend worden in het Uniek Jaarverslag moeten duidelijk de 

link met Vakantieparticipatie bewijzen (via de factuur, of op een andere manier (bvb mail, 

bewijs aanwezig in het dossier).   

 

Het was opvallend dat 20% van de toelage voor het onderdeel “Activiteiten” (bij het 

OCMW Vrije Tijd genoemd) opgeslorpt wordt door “Binnenste Buiten: project 

sportkledij OCMW-klanten”, namelijk € 59.960. Het gaat om de bulkaankoop van 

sportkledij en wordt doorheen de jaren verdeeld aan OCMW-cliënteel die de OCMW-

winkel bezoeken. De inspectie is van oordeel dat dit aandeel van 20% zeer hoog is en dit 

aandeel kan best niet verder groeien. Dit staat in contrast met de uitgaven voor 

bijvoorbeeld lidmaatschap sportclubs, welke relatief laag zijn. Mogelijk zijn de 

dossierbeheerders (maatschappelijk werkers in de sociale centra) niet steeds op de 

hoogte van de mogelijkheden die er zijn voor hun cliënten. De dienst Vrije Tijd weegt 

verschillende centra wel tegen elkaar af en hoofdmaatschappelijk werkers worden 

aangesproken als er van een bepaald centrum relatief weinig aanvragen binnenkomen. 

Deze vorm van interne controle is positief.  

Cliënten kunnen mogelijk meer gemotiveerd worden voor bepaalde sociale, culturele of 
sportieve activiteiten die de maatschappelijke integratie bevorderen als de wensen en 

mogelijkheden van de cliënt opgenomen worden in de sociale balans, en van daaruit in een 

GPMI (zie hierboven Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale 

dossiers). 

 

Wat betreft de kinderarmoede moet de activiteit voor de 18de verjaardag aangevat zijn 

om in aanmerking te komen voor dit Fonds. 

Wat betreft de kinderarmoede slorpen schoolfacturen bijna alle middelen op, namelijk 

209.784,80 of 98% van de toelage. Andere kosten die ten laste genomen worden betreffen 

kosten voor psychologische ondersteuning en opvoedingsondersteuning. Hiervoor zou 

verwacht worden dat er een ruimer publiek te bereiken is, met gunstige gevolgen voor de 

toekomst van psychisch belaste kinderen (ook in het kader van intra-familiaal geweld). De 

inspectie zou durven suggereren hiervoor (veel) meer middelen in te zetten, net zoals 

voor lidgelden sportclubs of culturele verenigingen. Mogelijk moeten de 

dossierbeheerders hierover geherïnformeerd worden. 
 

Knipperlichten 
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Uit de controle bleek dat het OCMW veel inspanningen doet om zo snel mogelijk en zo 

correct mogelijk op de knipperlichten te reageren en aldus de sociale fraude te beperken. 
Knipperlichten worden gegenereerd bij de POD MI als er tegelijk een aanvraag 

leefloon/equivalent leefloon is en een andere uitkering of loon. De controle ter plaatse 

hielp om een aantal misverstanden op te lossen. 

 

Het resultaat van deze controle was dat de grote meerderheid van de gecontroleerde 

knipperlichten kon uitgezet worden. Voor een beperkt aantal dossiers moet het OCMW 

regularisaties doorsturen daar de knipperlichten terecht waren en er geen bewijs geleverd 

werd van het tegendeel.  

 

Zo werden een aantal feedbackcodes in het verleden verkeerd geïnterpreteerd, in het 

bijzonder de code 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’. Het OCMW 

gaf deze code in de feedbacklijst als het centraal bestuur de dossierbeheerder 

gecontacteerd had en gevraagd had om het knipperlicht op te lossen, maar nog geen 

reactie van de desbetreffende dossierbeheerder had gekregen. 

Als het OCMW code 1 aangeeft, dan wil dit voor de POD MI zeggen dat er binnen de 30 

dagen correctieformulieren moeten doorgestuurd worden naar de POD MI. 

 

Bij een volgende controle wordt er gevraagd bij de codes 2 “bedrag teruggevorderd maar 

nog niet ontvangen” enkel de terugvorderingsbeslissing en de geboekte vordering klaar te 

leggen voor de controle. 

 

Als de code 3 “oninbaar” wordt gegeven, dan moet er steeds een officiële beslissing zijn 

tot niet-terugvordering. Kan deze in de toekomst niet voorgelegd worden, dan zal het 

dossier niet als oninbaar beschouwd worden en vindt er terugvordering van de subsidie 

plaats. De dienst financiën moet een basis hebben om een bedrag oninvorderbaar te 

stellen, namelijk een beslissing van het Comité/Raad. 

 

In dossiers waar er een knipperlicht ontstond doordat er looninkomsten waren bleken er 

niet steeds loonfiches voorhanden. Het OCMW moet de looninkomsten van een bepaalde 

maand steeds kunnen aantonen in het geval van het verlenen van een aanvullend leefloon. 
Dit kan door een loonfiche voor te leggen, of mocht dit echt niet mogelijk zijn door een 

bankuittreksel. Dit laatste dient eerder uitzondering dan regel te zijn. 

 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De controle van de RMI-dossiers gaf terug aan dat het sociaal onderzoek een sterk punt 

blijft. De moeilijk leesbare kennisgevingsbrieven blijven (voorlopig) nog een groot pijnpunt. 

De belangrijkste opmerking betrof echter de GPMI’s, waar het OCMW zijn manier van 

werken moet aanpassen. 

De boekhoudkundige controle van het leefloon toonde nogmaals aan dat de uitgavenkant 

tussen OCMW en POD MI vrij nauw bij elkaar aansluit. De opvolging en doorgave van 

dossiers met gerealiseerde ontvangsten door middel van afbetalingsplannen blijkt meer dan 

eens een moeilijkheid. 
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De boekhoudkundige controle in het kader van de wet van 02/04/1965 vertoonde in 2013 

meer verschillen in dossiers aan de ontvangstenzijde dan bij de vorige controle, maar minder 

dossiers met verschillen aan de uitgavenzijde. Op zich blijft het eindresultaat wel sterk. 

In tegenstelling tot de kleine terugvordering bij de vorige controle van het Fonds voor 

Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing is er nu geen 

terugvordering. Dit is vanzelfsprekend een positieve vaststelling. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen met de medewerkers verantwoordelijk 

voor de desbetreffende materies. Voor alle controles verliep dit constructief.  

 

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 2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2016 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2014 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 €151.183,52 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2014 €7.807,78 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2016 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, 

boekhoudkundige controle 

2014 €66.363,85 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Knipperlichten 2015 Cf. bijlage nr. 8 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 
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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 20 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 beslissingen en kennisgevingen.  
 

De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen bij meerdere dossiers 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 stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

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

02/04/1965. 

 

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

werden toegepast: 

 naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965 (terugvragen remgeld indien betrokkene een inkomen heeft van minstens 

het bedrag leefloon); 

- attesten dringende medische hulp omvatten vaak geen opmaakdatum en zijn 

sporadisch afwezig. 

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. 

 

 

 

 

 



16 
 

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:  

 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 44.884,24 447.730,50 9,98 JA 2.710,07 27.046,50 

far1 40.414,09 394.439,40 9,76 JA* 82,46 656,59 

amb1 35.722,65 356.193,36 9,97 JA* 173,63 318,14 

hosp1 56.581,62 473.548,94 8,37 NEE 4,74 4,74 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR)  

*Enkel het niet vergoedbaar remgeld wordt geëxtrapoleerd 
 
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. 
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Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt €28.025,97.  

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 57.848,11 38,66 

Far2 308.014,80 0 

Amb2 280.474,23 123.117,34 

Hosp2 560.900,90 1,55 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) € 123.157,55 

 

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

de stratificatie bedraagt €123.157,55.  

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

 

4. Controle Mediprima 
 
Voor deze gecontroleerde periode werden er nog geen dossiers Mediprima nagekeken. 

 

5. 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.  

 

6. Conclusies 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €28.025,97 + 

€123.157,55 = €151.183,52 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde 

periode. 
Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE 2014 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden  

opgespoord.  

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

Het OCMW had 2610 dossiers waarin een equivalent leefloon/gewaarborgde kinderbijslag 

werd uitbetaald voor 2014. De totaalsubsidie bedroeg hiervoor € 15.644.613,90. 
10% van deze dossiers werden gecontroleerd (afgepunt)  261 dossiers voor een bedrag 

van €1.566.517,19. 

Dit had een extrapolatiefactor van 9,99 tot gevolg (15.644.613,90 : 1.566.517,19). 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd via het afpunten van de 261 dossiers vastgesteld dat 

uw OCMW te veel toelagen heeft ontvangen voor €781,56. U vindt hiervan een 

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

ontvangen toelage van €7.807,78 (781,56x9,99). 

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 2C. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Het OCMW bezorgde een lijst van gerealiseerde ontvangsten voor een bedrag van 

€525.606,65. Hiervan werd er een steekproef van dossiers afgepunt voor een bedrag van  

€174.643,32 (33%). Er is bijgevolg een extrapolatiefactor van 3,01 van toepassing. 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft echter 

geen te veel ontvangen toelagen aan het licht gebracht. Er werd echter wel vastgesteld dat 

een heel aantal ontvangsten (25% van de afgepunte ontvangsten) op een verkeerde manier 

werden doorgegeven (op een verkeerd jaar of via negatieve uitgaven). Er werden tevens een 

aantal foutieve boekingen vastgesteld. 

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

controletabel 2D. 

 

2. Conclusies 
 

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

€7.807,78. 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 2C), kunnen u nog worden terugbetaald, op voorwaarde dat de termijnen 

voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-formulieren (12 
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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) 

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.  

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2013 af. Het verkijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor 2014 kan het OCMW nog 
correcties overmaken tot drie maanden na ontvangst van dit schrijven. 

 

mailto:vraag@mi-is.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 er zich problemen voordeden met  

- het opstellen van een aanvraagformulier (intake – vermelding “oprecht, gelezen en 

volledig” verklaard ontbrak vaak) 

- de inhoudelijk van de kennisgevingsbrieven 

- het soms ontbreken van bewijsstukken (loonfiches, huurcontracten) 

 

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

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

Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2de 

maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3, evenals de dossiers waarvoor het OCMW een correctie 

kan doorsturen. 
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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 2014 
 

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 
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (70% -75%) € 23.358.735,10 € 620.094,29 

Soc.integratieproject student(75%-80%) € 1.228.242,64 € 4.656,07 

Project individuele integratie (70-75%) € 35.831,96 € 5.826,11 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 13.510.044,20 € 160.446,93 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 2.635.652,02 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 518.631,02 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 12.430,31 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren -€ 464.299,93 

 
Regularisaties 2015 mbt controleperiode € 85.474,60 € 394.253,95 

Regularisaties 2016 mbt controleperiode € 68.130,17 € 359.743,26 

Regularisaties 2017 mbt controleperiode (tem april) € 8.204,04 € 3.422,92 

   TOTAAL € 40.997.076,13 € 1.548.443,53 

 

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

gecontroleerde periode:  

€40.997.076,13 - €1.548.443,53 = €39.448.632,60 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) betaalt in 2014 voor 2014 22.776.025,15 1.834.112,47 

Soc.integratieproject student(60%-75%) 1.016.511,35 
 Project individuele integratie (70%) 7.949,35 
 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 11.655.596,68 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) 5.407.591,14 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 514.910,53 
 Vorderingen herzieningen  -16.805,04 

TOTAAL € 41.378.584,20 € 1.817.304,43 
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Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

€41.378.584,20 - €1.817.304,43 = €39.561.276,77 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

2014 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven  € 40.997.076,13 €41.378.584,20 €381.508,07 0,93 

Terugvorderingen  € 1.548.443,53* €1.817.304,43 €268.863,90 17,36 

Netto-uitgaven  €39.448.632,60 €39.561.276,77 €112.644,17 0,29 
*Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW in 18% van de gecontroleerde dossiers de ontvangst 

(gedeeltelijk) op het verkeerde jaar aangaf. Het hier weergegeven cijfer is daardoor kleiner dan het werkelijk 

bedrag aan ontvangsten dat het OCMW doorgaf voor 2014. Het is echter onmogelijk door deze verkeerde wijze 

van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is dat werd doorgegeven aan ontvangsten 

geboekt in 2014. 

 
Er is een verschil van €112.644,17 tussen netto uitgaven POD en OCMW aan 100%. Het 

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

van 0,29% in vergelijking met de gesubsidieerde netto-uitgave door de Staat. 

De uitgaven van het OCMW liggen hoger dan deze van de POD MI. Er worden geen 

dossiers afgepunt. 

De ontvangsten van het OCMW liggen meer dan 10% hoger dan de doorgegeven 

ontvangsten aan de POD MI: een steekproef van dossiers werd afgepunt. 
 

Voor € 548.598,65 (zie Controletabel 4A) werd er bij de controle afgepunt betreffende de 

ontvangsten, of 30,19% van het totaalbedrag aan gerealiseerde ontvangsten €1.817.304,43.  

Er is bijgevolg een extrapolatiefactor van toepassing van 3,31. 

 

€28.370,47 (bedrag aan 100%) van de gecontroleerde €548.598,65 aan effectief van de 

begunstigden ontvangen bedragen werden niet doorgegeven aan de POD.  

Verrekend aan het juiste percentage wordt dit € 20.049,50 (zie Controletabel 4B).  

Met extrapolatiefactor 3,31 betekent dit dat er € 66.363,85 (3,31 x 20.049,50) aan effectief 

van de begunstigden ontvangen bedragen niet werden doorgegeven aan de POD.  

 

2. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft enerzijds te weinig toelagen ontvangen.  

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

grensbedrag van €112.644,17 (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.  

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2013 af. Het verkijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor 2014 kan het OCMW nog 

mailto:vraag@mi-is.be


23 
 

voor een maximumbedrag van €112.644,17 correcties overmaken tot drie maanden na 

ontvangst van dit schrijven. 

 

Uit de cijfers van de terugvorderingen (30% afgepunt van de gerealiseerde ontvangsten van 

het OCMW gezien deze meer dan 10% hoger lagen dan het bedrag doorgegeven aan de 

POD MI) kan anderzijds worden afgeleid dat het OCMW voor een bedrag (na extrapolatie) 

van €66.363,85 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4B verder in dit rapport vindt 

u een gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 
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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: €320.251 (activiteiten – 
Vrije Tijd) + €213.501 (kinderarmoede). Voor de kinderarmoede werd de subsidie 

volledig besteed, maar niet voor de activiteiten. Hier kon €20.000 meer besteed 

worden; 

- Er wordt een persoonlijke bijdrage van 20% gevraagd en een maximumtoelage van 

200€ per persoon toegekend in het kader van Vrije Tijd. Voor Kinderarmoede is er 

geen persoonlijke bijdrage en een plafond van €300; 

- Het OCMW stelde een reglement op voor de verdeling van de middelen. (bvb 

beperkingen op gevechtsporten en fitness, wel extra oog voor schoolondersteuning). 

Dit reglement wordt goedgekeurd door de Raad. In dit reglement wordt bij aanvang 

van het jaar bepaald welke acties ondersteund zullen worden met de middelen uit het 

fonds, en dit op basis van het totaal van de toegekende middelen. 

Het OCMW werkt met één omvattende beslissing per jaar (5/03/2015) om de 

toelagen te verantwoorden. De subsidies worden gebruikt om de hele reguliere 

werking van de dienst Vrije Tijd te financieren. De subsidie dient ook voor de 

financiering van projecten van Kansen voor Kinderen, Niet-begeleide minderjarigen 

en De Ridder & De Vinken (dagcentra aangestuurd sinds 2015 door de vzw Beschut 

Wonen, in gedeeltelijk beheer van OCMW Antwerpen). 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

 

EFFECTIEVE UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERING

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2015 

€ 405.386,51 (rek.nr 

6482103030) + 

€176.121,35  

= 

€581.507,86 

€ 1.592,00 

€ 299.575,63 +  

€ 213.501 = 

€513.076,63 

€ 513.076,63 
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3. Controle van de bewijsstukken 
 
Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

 

Controle van de ingediende personeelskosten: 

Personeelskost dienst vrije tijd €278.011,22 (10 personen). Aangifte Uniek verslag betrof het 

loon (€57.981,72) van één van de personeelsleden dat de toelage van €20.675,37 overtreft.  

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

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

 

4. Conclusies 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het 

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  
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BIJLAGE 8: CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015 
 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 
1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 

(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes 

corresponderen met de realiteit. 

 

 

1. Analyse van de feedbackcodes van de knipperlichten waarmee het OCMW 
zich akkoord heeft verklaard. 

 

Een steekproef van 96 knipperlichten van de in totaal 168 knipperlichten verstuurd in 2015 

die feedbackcodes 1 tot 4 werden toegekend werd gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er werd 

nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, 

werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd 
worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en 

geboekt door het OCMW. 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden van niet 

of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt nagegaan 
hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8A. 

 

 

2. Analyse van de feedbackcodes van de knipperlichten waarmee het OCMW 
zich niet akkoord heeft verklaard. 

 

Een steekproef van 62 knipperlichten van de 297 knipperlichten verstuurd in 2015 die 

feedbackcodes 110 tot 190 werden toegekend werd gecontroleerd.  

Voor deze knipperlichten werd aan de hand van bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven 

feedbackcodes correct waren. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8B. 

 

3. Conclusies 
 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes af en toe niet 

correct waren. 
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Dit kan erop wijzen dat: 

 De feedbackcodes werden verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd toegepast door 

de medewerkers van het OCMW. 

 Er geen opvolging is van de halfjaarlijkse feedbacklijsten die naar uw Centrum worden 

verstuurd in maart en oktober door sommige maatschappelijk werkers. 
 

Voor een aantal dossiers in controletabel 8A en controletabel 8B werden richtlijnen/ 

aanbevelingen meegegeven omtrent aanpassingen die het OCMW in deze dossiers dient uit 

te voeren. Gelieve deze aanpassingen uit te voeren binnen de twee maand na ontvangst van 

het rapport. 
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