
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

18/11/2016 en 28/11/2016. 

 

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  

Boortmeerbeek 

Heverplein 1 

3191 Boortmeerbeek 

 

 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 
2011-2013 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd. 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd. 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze 

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  

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

voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Controle dossiers 

 

In de gecontroleerde dossiers werd een goede opvolging vastgesteld. Alle stukken waren aanwezig 

in het dossier en de sociale verslagen waren grotendeels volledig. 

 

Controle medische bewijsstukken 

 

De terugbetalingsregels van de Wet van 2 april ’65 en de ziekteverzekering werden niet gevolgd 

voor kosten ingediend onder de rubrieken medische kosten, farmaceutische kosten, ambulante en 

hospitalisatiekosten.  

Alle informatie rond het al dan niet terugbetalen van prestaties van artsen en medicatie 
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vindt u terug in het informatiedocument medische kosten en de tarieven voor 

terugbetaling van de prestaties van artsen en medicijnen vindt u terug op de RIZIV 

website. 
 

Een deel van de ingediende facturen werden op de verkeerde maand ingediend, de kosten 

werden ingediend op de maand waarop de factuur werd ontvangen door het OCMW. 

Kosten moeten ingediend worden op de maand waarin de prestatie werd geleverd en niet 

op de maand waarin de factuur werd ontvangen door het OCMW. 

 

Voor een aantal ingediende facturen waarvan de begunstigde illegaal in het land verblijft, ontbrak 

het attest dringende medische hulp. Het OCMW had de begunstigde onterecht een B-statuut 

toegekend, uit nazicht van de asielprocedure van de begunstigde bleek dat er een C-statuut 

diende toegekend te worden. 

Volgens de inspectie moet een attest van dringende medische hulp of een kopie hiervan 

worden gevoegd bij elke kostenstaat (dus bij de maandelijkse kosten) voor personen van 

de statuten C en D. Het attest van dringende medische hulp wordt opgesteld voor een 

eenmalige behandeling of voor een reeks behandelingen die onbetwistbaar voortvloeien 

uit hetzelfde feit. Dit feit moet zeer duidelijk blijken uit het sociaal dossier. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Het OCMW neemt soms verdagings- of uitstelbeslissingen. 

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

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

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

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

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

genomen. 

 

Het sociaal verslag was niet volledig in alle gecontroleerde dossiers, er werd in een aantal 

verslagen onvoldoende informatie gevonden omtrent de historiek, werkbereidheid en het 

uitgevoerde huisbezoek. 

Elke beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt voorafgegaan door een 

sociaal verslag in overeenstemming met het KB van 14/03/2014 en de daaraan gekoppelde 

omzendbrief. In het sociaal verslag worden de resultaten van het sociaal onderzoek 

opgenomen, het al dan niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden dient uit het verslag 

naar boven te komen. Ook de resultaten van eventueel uitgevoerde huisbezoeken dienen 

in het verslag of het dossier opgenomen te worden. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

 

Het was positief vast te stellen dat het OCMW een ruim cliënteel tracht te bereiken en dit met 

uiteenlopende activiteiten. De fondsen werden grotendeel op de correcte manier besteedt, voor 

alle individuele activiteiten waren de bewijsstukken aanwezig. Voor de ingediende collectieve 

activiteit (aankoopbonnen) waren er geen ontvangstbewijzen of een door de begunstigden 

ondertekende lijst aanwezig. 

Bij de verdeling van bonnen of tickets wordt het aanbevolen dat de begunstigden 

aftekenen voor ontvangst. 

 



  5 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Uit nazicht van voorgaande rapporten blijkt dat het OCMW de gemaakte opmerkingen in 

acht neemt en de nodige stappen zet om eventuele wijzigingen door te voeren. Een positieve 

evolutie wordt vastgesteld. 

Debriefing 

De resultaten en bovenstaande opmerkingen werden op 28/11/2016 besproken met het 

hoofd van de sociale dienst. Er werd geen informatie nagestuurd. 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 
De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

controle van de medische 

kosten 

2011-2013 € 6.640,52 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2014 € 15,63 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering 

tot terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

 
Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 
  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1: CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 

APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE 2011-2013 
 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:  

 Een controle op de naleving van de wetgeving ter zake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 
Tijdens de controle werden zes individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:  

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  

 

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

toegepast in het merendeel van de gecontroleerde dossiers. 

  

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

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

02/04/1965. 

 

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

toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes  

 naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 

 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

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 14.958,57 2489,28 6,01 Nee 164,40 164,40 

far1 10.203,82 1266,73 8,06 Ja 686,85 5536,01 

amb1 7.317,70 1174,17 6,23 Nee 77,75 77,75 

hosp1 230,64 230,64 1,00 N.v.t. 1,16 1,16 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 5779,32 

 
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 € 5779,32.  

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

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
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Kostentype 
Totaal categorie 

(in €) 

Totaal van de 

terugvordering 

(in €)   

Med2 518,50 106,67 

Far2 0,00 0,00 

Amb2 1.272,19 59,67 

Hosp2 11.810,95 694,86 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 861,20 

 

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

de stratificatie bedraagt € 861,20.  

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 
 

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 

02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.  

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 5779,32 + € 

861,20 = € 6640,52 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 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 2015 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 
van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 

individuele dossiers. 

 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 

de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 
de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

De inspecteur stelt vast dat de procedure op een verkeerde manier werd toegepast met 

betrekking tot de volgende elementen: 

 de beslissing 

 het sociaal verslag 

 

 

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

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

 

3. Conclusies 
 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 
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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 2014 
 

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: € 2337,00 (activiteiten) + 
€ 1475,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt, het deel 

kinderarmoede werd niet volledig besteedt.  

 Er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 

 Toegelaten activiteiten 
1/ Activiteiten sport en socio-culturele vereniging binnen een straal van 25 km van 

Boortmeerbeek. 

Lidgeld max 50 euro per persoon 

Uitrusting max 30 euro per persoon 

2/ Schoolactiviteiten voor lagere schoolkinderen: max 20 euro per kind 

3/ Gezinsactiviteit: max 25 euro per gezinslid 

4/ Activiteiten buitenschoolse opvang Rabot: tussenkomst in deelname 10 dagen per 

jaar per kind. 

5/ Sinterklaasactiviteit: feest voor  kinderen 0 tot 12 jaar in WZC en bon 30 euro 

voor kinderen van 0 tot 18 jaar 

6/ één thuiszorgactiviteit voor de gebruikers van de dienst thuiszorg 

 Indien de subsidie op 15/12 niet is besteed worden inkomtickets Planckendael 

aangekocht om uit te delen. 

 Er wordt een brochure uitgegeven voor de cliënten die de maatregel verduidelijkt. 

 Er worden geen bedragen gereserveerd enkel voor het sinterklaasfeest en het feest 

van de thuiszorg (750 en 500 euro). De rest is volgens principe 'wie eerst maalt, 

eerst haalt'. 

 Verschillende activiteiten kunnen gecumuleerd worden tot max 100 euro per 

persoon. 

 Bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen maken 

van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar. 

 Uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 
activiteiten. 
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2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 € 4055,19  € 0,00 € 4055,19 € 3812,00 € 3812,00 

 

Er vindt geen terugvordering plaats op basis van de boekhoudkundige gegevens. 

 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

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

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

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

6B. 

Motivering weigering van de activiteiten: er werd een tussenkomst gevraagd in niet-

vergoedbare medicatie, ook vergoedbare medicatie kan niet ingediend worden via het fonds. 

 

 

4. Conclusies 
 

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

van € 15,63.  

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

“Budget”.  

 


