
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 21, 

23, 27 november en 4 en 10 december 2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 
inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  
 

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

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

 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

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

Dienst Inspectie, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van Diest  

Hasseltsestraat 30 

3290 DIEST   

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   3+1 
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1. INLEIDING 

 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie: 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

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

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

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

  



3 
 

2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 
2015-2016  

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

2017 
Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit 2016 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

De inspecteur heeft de controles in goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

 

Tevens wenst de inspecteur de uitstekende medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

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

gecontroleerde materie. In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de 

belangrijkste opmerkingen. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of 

de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de 

controleroosters bijgevoegd bij het verslag. 
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Sociaal onderzoek 

 

Hoewel de dossiers en de daarin aanwezige stukken blijk geven van een gedegen opvolging 
en een goede begeleiding van de betrokkenen doen vermoeden, is de sociale verslaggeving 

voor verbetering vatbaar. 

 

De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers – voor het merendeel van in het LOI 

verblijvende personen – zijn onvoldoende verhelderend omtrent de identificatie, de 

gezinssamenstelling, de verblijfssituatie en -historiek, de verzekerbaarheid en de 

bestaansmiddelen. Ook de afgifte van een arbeidsvergunning blijft vaak onvermeld, en de 

informatie omtrent eventuele tewerkstelling is niet concreet genoeg. Voorts maken de 

sociale verslagen veelal geen melding van huisbezoeken. In recentere sociale verslagen 

wordt de essentiële informatie (‘verblijft in LOI, heeft geen inkomsten, is behoeftig, is niet 

aansluitbaar’) slechts bij wijze van standaardformulering vermeld.  

 

De Inspectie herinnert eraan dat sociale verslagen een duidelijke situatieschets dienen te 

bevatten, met vermelding van de gezins- en woonsituatie, sociale situatie, 

bestaansmiddelen, verzekerbaarheid en verblijfsstatuut en -historiek, zodat een duidelijk 

beeld van de begunstigde naar voren komt en het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst een geïnformeerde beslissing kan nemen. 

Beknopte verslagen met typeformuleringen kunnen eventueel volstaan bij de opstart van 

een LOI-dossier, maar bij volgende verslagen (en zeker bij jaarlijkse herzieningen) is het 

aangewezen ook andere informatie op te nemen die het dossier “een gezicht geeft”, zoals 

het volgen van cursussen, talenkennis, scholing van de kinderen etc. Zulke informatie kon 

in sommige dossiers overigens aangetroffen worden in sociale verslagen betreffende 

andere tussenkomsten.  

Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische 

kosten, zijn ten zeerste aanbevolen, met name bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht maar tenminste eenmaal per jaar. Het is ook 

aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag, ook in dossiers van 

LOI-bewoners.  

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie systematisch opgevolgd te worden, met behulp van de KSZ, en 
dient dit zijn weerslag te vinden in de sociale verslaggeving.  

Wanneer betrokkene over bestaansmiddelen beschikt, dienen deze begroot te worden in 

de sociale verslaggeving. Dit is van belang om uit te maken of de betrokkene al of niet 

over een inkomen van minstens de leeflooncategorie beschikt, en dus niet of wel 

aanspraak kan maken op de ten laste name van remgelden voor andere dan 

hospitalisatiezorgen.   

 

Wat de vorm betreft dient eraan herinnerd dat sociale verslagen steeds gedateerd dienen 

te zijn alsook ondertekend door de MA, hetgeen veelal niet het geval was. 

 

De Inspectie raadt aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het 

aanbrengen van rubricering, met specifieke secties rond woonsituatie en 
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gezinssamenstelling, verblijfsituatie (statuut en historiek), bestaansmiddelen, 

verzekerbaarheid en (indien van toepassing) borgstelling. Dit zal niet enkel de kwaliteit van 

de sociale rapportage ten goede komen, maar het zal ook andere bij de controle 
vastgestelde problemen (met name het indienen van andere dan remgelden voor bij het 

ziekenfonds aangesloten personen, zie onder), helpen tegengaan. 

 

De Inspectie nodigt het OCMW uit de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het 

sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 

14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin 

een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de 

tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen. 

 

Beslissing/kennisgeving 

 

Het is positief dat in alle gecontroleerde dossiers, inclusief die van in het LOI verblijvende 

personen, kennisgevingen werden teruggevonden. Bij principiële tenlastenemingen wordt 

de geldigheidsperiode van de tenlasteneming in de meeste gevallen duidelijk vermeld. 

 

Wel zijn er verbeterpunten op het stuk van de formulering van de beslissing/kennisgeving 

en het beslissingsbeheer in het algemeen. Vele gecontroleerde dossiers bevatten, al dan 

niet in aanvulling op principebeslissingen met een ruimer toepassingsgebied, beslissingen 

tot tenlasteneming van specifieke ziekenhuisfacturen, soms betreffende zorgen die reeds 

vele maanden voordien werden verstrekt. De facturen bevonden zich vaak in de dossiers. 

Tijdens de debriefing werd door het OCMW toegelicht dat deze situatie zijn oorsprong 

vond in een administratieve fout vanwege het OCMW, waardoor het ziekenhuis 

gedurende een bepaalde periode medische kosten niet via Mediprima kon aangeven. Deze 

kosten werden in eerste instantie door het OCMW gedragen. De fout werd naderhand 

verholpen en het ziekenhuis, na via Mediprima door de HZIV te zijn vergoed, heeft het 

OCMW terugbetaald. De beslissingen kaderen in de boekhoudkundige regularisatie van 

deze situatie. 

 

Dit gezegd zijnde blinkt het beslissingsbeheer niet uit in systematiek en duidelijkheid. 

Principebeslissingen betreffende de tenlasteneming van medische kosten (sensu lato) over 
een langere periode werden niet in alle dossiers teruggevonden. In sommige dossiers 

dekten deze beslissingen niet alle types van medische kosten, of werden zij tijdens hun 

looptijd zonder aanwijsbare reden voor een bepaald type kosten herzien. Ook de 

formulering van de tenlasteneming laat in sommige gevallen aan duidelijkheid en 

volledigheid te wensen over. De afgifte van de medische kaart wordt niet altijd vermeld. 

Soms maakt de beslissing enkel gewag van ‘medische kosten’. In andere gevallen verwijst 

de beslissing slechts naar ‘materiële hulp’ of ‘steun’, hetgeen strikt genomen niet de 

medische kosten omvat.  

 

De Inspectie suggereert onderstaande formulering voor kennisgevingen, aan te passen 

afhankelijk van het geval (inkomens- en verblijfssituatie):  

“Vanaf dd/mm/yyyy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens 

de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een 

medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis) (inclusief 

remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een 

jaar wordt deze beslissing herzien.” 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/het-sociaal-onderzoek-vereist-door-de-terugbetaling-van-de-medische-kosten-het-kader-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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Wijzigingen in de situatie van betrokkene die een impact hebben op de tenlasteneming van 

de medische kosten, in het bijzonder de aansluitbaarheid bij een ziekenfonds (op grond 

van verblijfsstatus of tewerkstelling), vinden onvoldoende hun weerslag in de door het 
OCMW genomen beslissingen. Zo werd bijvoorbeeld een principiële beslissing tot 

tenlasteneming van medische kosten (in de ruime zin van het woord) teruggevonden ten 

aanzien van een persoon wiens verzekering recent in orde was gekomen en die over 

inkomsten beschikte (er werden overigens geen kosten ingediend voor dit dossier).  

De Inspectie herinnert eraan dat voor verzekerde personen enkel het remgeld ten laste 

kan worden gelegd van de POD MI – in zoverre betrokkene tenminste niet over een 

inkomen van minstens de leeflooncategorie beschikt; in dat geval, en tenzij het 

hospitalisatiekosten betreft, kan er niets ten laste gelegd worden van de POD. Van zodra 

een persoon aangesloten is bij een mutualiteit, dient de beslissing in de gegevensbank 

Mediprima stopgezet te worden en dienen kosten eerst aan het ziekenfonds voorgelegd te 

worden vooraleer het eventuele remgeld (via Novaprima) in te dienen bij de POD1. 

 

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965 

 

De administratieve controle liet een goede opvolging van de aangiftes zien.  

 

In een aantal gevallen diende het OCMW kosten in voor verzekerde personen. De teveel 

gedeclareerde kosten (t.t.z. de verzekeringstegemoetkoming) worden teruggevorderd. 

 

Met het oog op inspectie moet er voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen 

een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de 

kosten van elke maand) gevoegd worden. Het attest wordt opgemaakt door een erkende 

arts voor één behandeling of een reeks behandelingen die zeer duidelijk voorvloeien uit 

eenzelfde feit. In twee gevallen bleek het attest dringende medische hulp van onvoldoende 

kwaliteit (niet geparafeerde vermelding ‘DMH’ op getuigschrift voor verstrekte hulp). 

Deze opmerking werd reeds geformuleerd in het inspectieverslag van 2016. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Aanvraag  

Het intakeformulier ontbreekt soms, is niet steeds ondertekend en bevat niet alle verplichte 

vermeldingen 

Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens 

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

de aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële 

entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht 

en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend. Het niet-naleven van deze 

verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de 

bewijskracht van het intakeformulier. 
 

Bovendien bevat het model van intake- (of aanvraag-)formulier dat het OCMW gebruikt, 

niet alle in artikel 6 § 1 RMI-KB opgelijste vermeldingen. Met name de vermelding van de 

                                                                    
1 Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten, in het kader van Novaprima, de 
nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd of dient een formulier F te worden opgestuurd. Voor 

Mediprima geldt een andere regeling: bij retroactieve aansluiting moet het OCMW niets ondernemen om eventuele kosten 

in Mediprima terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten laste genomen voor de betreffende periode.  
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centra die ten opzichte van de betrokkene reeds financieel tussengekomen zijn in de 

kosten die verbonden zijn aan de inschakeling in het beroepsleven, die een 

installatiepremie voor daklozen hebben toegekend of die toepassing gemaakt hebben van 
de vrijstelling socio-professionele integratie (zie 3° van genoemd artikel) ontbreken. 

 

Sociaal onderzoek 

Aan de hand van het sociaal verslag kon soms niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek 

werd uitgevoerd 

Het huisbezoek is een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de 

behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een 

totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen 

toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate 

maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het 

sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste 

eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het 

sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, 

zodat de Raadsleden een geïnformeerde beslissing kunnen nemen. 

 

De sociale verslagen zijn soms onvoldoende volledig of verhelderend  

Niettegenstaande enkele dossiers die zich in positieve zin onderscheiden, zijn de sociale 

verslagen vaak summier en missen ze diepgang. Situatieschetsen zijn niet compleet. 

Cruciale zaken zoals de woon- en gezinssituatie, bestaansmiddelen, het verblijfsstatuut, de 

werkbereidheid etc. blijven soms onderbelicht. Ook het INSZ-nummer van de betrokkene 

ontbreekt soms.  

 

De Inspectie verwijst naar de Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de 

minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, inclusief de specifieke sectie met 

betrekking tot RMI-dossiers. 

 

De opbouw van de sociale verslagen is voor verbetering vatbaar 

Het OCMW gebruikt een model met onder meer rubrieken ‘gezinssamenstelling’, ‘sociale 

situatieschets’ en ‘financiële situatieschets’. Deze indeling wordt echter niet altijd 

gerespecteerd en niet zelden blijven de eerste en derde rubrieken leeg. Daarbij komt dat 
de duidelijkheid en leesbaarheid van de sociale verslaggeving soms te lijden heeft onder het 

feit dat informatie die niet (meer) toepasselijk of relevant is, onveranderd hernomen 

wordt in latere sociale verslagen, naast opeenvolgende toevoegingen. Het is op zich 

positief dat de sociale verslaggeving ook de historiek van het dossier schetst, maar deze 

moet dan duidelijk afgelijnd worden van de actuele gegevens – bij gebreke waarvan de 

verslaggeving verwarrend of zelfs tegenstrijdig wordt. De Inspectie raadt aan een 

specifieke rubriek te voorzien voor historiek en desgevallend over te gaan tot schrapping 

of herformulering van niet (meer) relevante informatie. Tevens kan een verdere 

rubricering worden overwogen, bvb. met specifieke onderdelen rond woonst, 

werkbereidheid en (het uitputten van) sociale rechten.  

 

Overigens is de Inspectie van mening dat het gebruik van verschillende sociale verslagen 

voor onderscheiden steunvoorstellen op eenzelfde Raadszitting (bvb. leefloon, 

installatiepremie, tenlasteneming huurwaarborg, eerste maand huur) de zaken nodeloos 

complex en diffuus maakt en het risico op lacunes vergroot.  

 

De vormvereisten voor het sociaal verslag werden niet steeds gerespecteerd 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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Het is belangrijk te herhalen dat, anders dan werd vastgesteld in enkele dossiers, de 

sociale verslagen steeds gedateerd moeten zijn alsook ondertekend door de MA met 

vermelding van zijn of haar naam. Er zij ook aan herinnerd dat het sociaal verslag een 
officieel document is, waarin handgeschreven toevoegingen te vermijden zijn. 

 

Vrijstelling werkbereidheid 

De vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste wordt soms niet gemotiveerd in het sociaal verslag 

en/of niet beslist en ter kennis gebracht 

Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit om 

gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-wet). Is 

betrokkene om gezondheidsredenen niet werkbereid, dan dient dit gestaafd te worden in 

het sociaal verslag en bevestigd door een medisch attest. Is betrokkene om 

billijkheidsredenen niet werkbereid, hetgeen het OCMW op autonome wijze beoordeelt, 

dan wordt dit eveneens gemotiveerd in het sociaal verslag. In beide gevallen dient de 

vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste ook opgenomen te worden in de beslissing en 

de kennisgeving. 

 

Verrekening bestaansmiddelen 

In enkele dossiers worden de regels betreffende het in aanmerking nemen van de 

bestaansmiddelen niet gerespecteerd  

Een basisprincipe in het RMI is dat bestaansmiddelen enkel in aanmerking genomen mogen 

worden gedurende de periode waarop deze middelen betrekking hebben; wanneer een 

leefloongerechtigde de beschikking krijgt over inkomsten (in casu beroepsinkomsten) op 

pakweg de 5de van de maand, mogen deze pas vanaf die datum verrekend worden, en niet 

over de ganse maand gespreid worden. In twee dossiers waarin deze regel niet werd 

nageleefd, verzoekt de Inspectie het OCMW een rechtzetting door te voeren. Omgekeerd mag 

het recht op een (volledig) leefloon niet doorlopen tot het einde van de maand, als 

betrokkene een tewerkstelling start in de loop van die maand (bvb. de 26ste).  

 

Een gerechtigde die leefloon geniet in aanvulling op een werkloosheidsuitkering en die in 

een bepaalde maand minder werkloosheidsuitkering ontvangt omdat hij in die maand 

(verplicht) verlof neemt, kan geen aanspraak kunnen maken op extra leefloon voor die 

maand, aangezien rekening moet gehouden worden met het vakantiegeld. 
 

Bewijsstukken/samenstelling dossiers 

Hoewel de dossiers over het algemeen correct samengesteld en goed gestoffeerd waren, 

bleken in sommige dossiers bepaalde documenten die een impact hebben op de 

toekenning van het recht en/of de omvang daarvan, met name bewijzen van 

bestaansmiddelen, te ontbreken (bvb. loonbrieven) of aan kwaliteit te wensen over te 

laten. Zo werd in een dossier het recht op werkloosheidsuitkering slechts gestaafd aan de 

hand van rekeninguittreksels, daar waar attesten op zijn plaats geweest waren om de 

beginduur en exacte bedragen aan te tonen, temeer daar ook vakantiedagen werden 

verrekend. 

 

Beslissing / kennisgeving 

Het OCMW zet het recht op leefloon stop wanneer de persoon een gevangenisstraf ondergaat 

Tijdens de periode dat de betrokkene een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven is op 

de rol van de strafinrichting, wordt de uitbetaling van het leefloon opgeschort. Indien 

betrokkene ingeschreven is/blijft op de rol van de strafinrichting, geldt hetzelfde voor een 

persoon die onder elektronisch toezicht staat. Concreet betekent dit dat tijdens deze 



9 
 

periode het recht op RMI blijft bestaan, doch de betaling van het leefloon tijdelijk wordt 

stopgezet. Wanneer de persoon zijn of haar vrijheid herwint, kan de betaling terug 

worden opgestart, zonder dat hij of zij een nieuwe aanvraag dient te doen.   
 

De beslissingen/kennisgevingen bevatten niet steeds alle wettelijk verplichte vermeldingen 

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet ze het toegekende bedrag 

vermelden, alsmede de wijze van berekening en de regelmaat van de betalingen (artikel 21 

§ 2 in fine RMI-Wet). Met name de berekeningswijze bij de toekenning van aanvullend 

leefloon wordt niet steevast vermeld. Specifiek wat terugvorderingsbeslissingen betreft 

vraagt de Inspectie het OCMW bovendien het nodige te doen opdat zij alle in artikel 25 § 

2 RMI-Wet opgelijste vermeldingen bevatten. 

 

De beslissing/kennisgeving in een dossier koppelt het recht op RMI rechtstreeks aan het naleven 

van het GPMI  

Meldingen in de kennisgeving aan betrokkene volgens dewelke het recht op leefloon 

afhankelijk is van het naleven van het GPMI en de daarin opgenomen verplichtingen, dienen 

vermeden te worden. De toekenning van het recht op maatschappelijke integratie kan niet 

verbonden worden aan voorwaarden bovenop de zes, in artikel 3 van de RMI-Wet 

limitatief opgesomde voorwaarden. Wel is het zo dat bij niet-naleving van de in het GPMI 

bepaalde engagementen, de uitbetaling van het recht op leefloon gedurende één maand 

(drie maanden bij herhaling binnen het jaar) kan geschorst worden, mits naleving van de in 

artikel 30 § 2 RMI-Wet bepaalde procedure (o.m. voorafgaande aanmaning). Tevens kan 

het recht op RMI worden ingetrokken wanneer het OCMW zou oordelen dat niet meer 

aan het werkbereidheidsvereiste is voldaan, hetgeen desgevallend uiteraard omstandig 

dient gemotiveerd in het sociaal verslag. De Inspectie beveelt dan ook aan bedoelde 

meldingen achterwege te laten dan wel anders te formuleren (bvb. ‘het niet naleven van de 

verplichtingen in het GPMI kan een impact hebben op uw leefloon’). 

 

De leesbaarheid/begrijpelijkheid van de kennisgeving is niet altijd optimaal 

Met name de notificatie van het afsluiten van een GPMI kan verwarrend werken voor de 

betrokkene. Deze wordt opgevat als een herzieningsbeslissing waarin gewag wordt 

gemaakt van de ‘toekenning van een leefloon met contractuele afspraken’, met opgave van 

het leefloonbedrag en de berekeningswijze. 
 

GPMI 

De sociale balans ontbreekt in de gecontroleerde dossiers met GPMI 

De Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 

(geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI) vermeldt: “[h]et 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. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende 

levensdomeinen) zal de maatschappelijk assistent een duidelijke diagnose kunnen stellen 

van de sociale toestand van de gerechtigde en relevante actievoorstellen kunnen opstellen 

in het kader van een GPMI. De sociale balans zorgt er zodoende voor dat het daaruit 

voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat kan 

afgeleverd worden. Op die manier staat de sociale balans garant voor de kwaliteit van de 

afgesloten GPMI’s. De sociale balans kan een op zichzelf staand document zijn, maar het 

OCMW kan er ook voor opteren de sociale balans te integreren in het sociale verslag, 
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waarbij het dan aanbeveling verdient een specifieke rubriek te voorzien in het verslag dat 

het sluiten van het GPMI voorafgaat. 

In de in controletabel 3 opgesomde (lopende) dossiers wordt het OCMW verzocht een 
uitgewerkte sociale balans over te maken aan de Inspectie en op die basis desgevallend een 

nieuw of gewijzigd GPMI af te sluiten. 

 

Er werden diverse problemen met de duurtijd van de GPMI’s vastgesteld 

De partijen bij het GPMI kunnen zich niet retroactief engageren; de 

inwerkingtredingsdatum van het GPMI mag zich derhalve niet situeren vóór de datum van 

ondertekening. Om deze reden, en ook gelet op het feit dat een GPMI gebaseerd dient te 

zijn op voorafgaande sociale analyse, is het niet mogelijk dat het GPMI wordt gedateerd op 

de datum van aanvraag van het RMI. Vermits een GPMI onlosmakelijk verbonden is met 

het recht op leefloon, kan er evenmin sprake zijn van een geldig GPMI vóór het bestaan 

van het recht op RMI. 

 

In enkele gevallen sloot het OCMW GPMI’s af waarvan de duurtijd niet is bepaald. In 

enkele andere gevallen is enkel de begindatum vermeld, doch niet de einddatum. In twee 

GPMI’s was de einddatum uitgewist met correctievloeistof. Op grond van artikel 11 § 1 

van het RMI-KB dient het GPMI nochtans verplicht de duur ervan te vermelden. 

 

Om te vermijden dat er tijdens de looptijd van de bijzondere toelage gedurende een 

bepaalde periode geen geldig GPMI zou bestaan (zie ook hieronder), raadt de Inspectie 

aan om de geldigheidsduur van de afgesloten GPMI’s zodanig te bepalen dat deze ingaan 

vanaf de datum van ondertekening en lopen tot het einde van het recht op RMI (of tot het 

einde van de studies, voor een GPMI-student). Dit ontslaat het OCMW uiteraard niet van 

de plicht om het GPMI desgevallend aan te passen wanneer de omstandigheden daartoe 

nopen (zie hieronder). 

 

Er zijn diverse verbeterpunten wat de opmaak en het sjabloon van de GPMI’s betreft 

Sommige GPMI’s bevatten materiële fouten (foutieve data), niet op het specifieke geval 

toepasselijke bewoordingen of te schrappen vermeldingen uit het sjabloon. 

 

De GPMI’s zijn soms te weinig uitgewerkt en concreet  
Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat de GPMI’s eerder algemeen zijn, t.t.z. niet 

voldoende toegespitst op de individuele situatie van de betrokkene. Relevante punten die 

naar voren komen in de sociale verslaggeving of in evaluaties vinden niet altijd hun weg 

naar het GPMI. De engagementen van de partijen zijn soms vaag, te weinig concreet, 

vanzelfsprekend of met weinig meerwaarde. 

De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende 

concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans. Desgevallend kunnen de 

actiepunten geprioriteerd worden en kan er een tijdschema aan verbonden worden. Zoals 

hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van een uitgewerkte 

sociale balans de kwaliteit van de GPMI’s ongetwijfeld ten goede komen.  

 

Nieuwe ontwikkelingen worden onvoldoende aangegrepen om het GPMI aan te passen of te 

vernieuwen 

Het GPMI is een dynamisch contract dat dient geactualiseerd te worden in het licht van 

gewijzigde omstandigheden; zo dient er, om aanspraak te kunnen blijven maken op de 

bijzondere toelage, een nieuw, algemeen GPMI te worden opgemaakt voor een 

leefloongerechtigde student die zijn studies beëindigt. Ook bij het bereiken van de in het 
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GPMI aangehaalde doelstellingen dient het GPMI vernieuwd (of in onderling overleg 

beëindigd).  

 
Niet alle dossiers bevatten door de begunstigde ondertekende evaluaties  

In meerdere dossiers met GPMI ontbreken een of meerdere evaluaties zoals voorzien in 

artikel 15 van het RMI-KB. Het GPMI dient minstens driemaal per jaar te worden 

geëvalueerd met de betrokkene, de maatschappelijk werker en eventueel derde partners, 

en dit minstens tweemaal tijdens een persoonlijk treffen. Deze evaluaties moeten 

geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, ondertekend door de 

maatschappelijk assistent en de betrokkene. In de mate dat de dossiers blijk geven van een 

voldoende nauwe opvolging van de betrokkenen, kan de bijzondere toelage behouden 

blijven. Wel dringt de Inspectie erop aan dat in de toekomst geformaliseerde GPMI 

evaluaties in de zin van voornoemd artikel 15 voorzien worden in alle GPMI-dossiers, bij 

gebreke waarvan bij volgende inspecties tot terugvordering van de bijzondere toelage zal 

worden overgegaan.  

 

Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage soms te vroeg aan 

De bijzondere (verhoogde) toelage is pas verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand 

waarin een GPMI werd ondertekend door alle partijen. In twee dossiers werd de toelage 

reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de niet-verschuldigde 

periode tot gevolg heeft. 

 

Het OCMW vraagt de toelage-verlenging niet steeds correct aan 

Van de verschillende dossiers waarin de bijzondere toelage-verlenging werd aangevraagd, 

werd slechts in één dossier een gemotiveerde en door de Raad bekrachtigde aanvraag 

teruggevonden. 

De Inspectie benadrukt dat het noodzakelijk is dat het OCMW de aanvraag tot de 

bijzondere toelage-verlenging motiveert. Het OCMW kan dit doen naar aanleiding van een 

evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. Ze kan worden opgenomen 

in een afzonderlijk document of – zoals in het kwestieuze dossier gebeurde – in de laatste 

evaluatie, maar dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzondere toelage-

verlenging’ vermeld worden. Er moet op concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel 

dossier, worden aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een 
maatschappelijke of socio-professionele integratie’. De aanvraag voor de bijzondere 

toelage-verlenging dient gedekt te zijn door een beslissing van de Raad, waaraan de 

motivatie wordt voorgelegd en die vervolgens de aanvraag van de toelage bekrachtigt. De 

Raad moet dit ten laatste doen voordat er een periode van twee maanden verstreken is 

sinds het einde van de periode waarvoor een bijzondere toelage-eerste toelage werd 

toegekend.  

 

Er kan enkel sprake zijn van een toelage-verlenging als er effectief een geldig GPMI 

bestond op de laatste dag van de periode waarvoor de eerste toelage werd toegekend 

alsook gedurende de hele looptijd van de toelage-verlenging. 

 

De niet-naleving van voormelde regels heeft terugvorderingen tot gevolg in drie dossiers.  

 

Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de E-cho 

nieuwsbrief van 23 oktober 2017. 

 

 

http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
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Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Wat de aangifte betreft van de personeelskosten in het Uniek Jaarverslag dient er op gelet 

te worden dat de werkelijke toestand wordt vermeld. Iemand die acht maanden voltijds 

werkt en vier maanden halftijds moet als dusdanig worden aangegeven en niet, zoals het 

OCMW dit deed, als halftijds voor het ganse jaar. 

 

De Inspectie beveelt aan om in de beslissingen en kennisgevingsbrieven steeds de 
betalingswijze (aan de leverancier, aan de begunstigde of eventueel via budgetbeheer of 

een schuldenregeling) te vermelden, alsook de omstandigheid dat de toegekende 

tussenkomst ten laste is van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit. Ook verdient het 

aanbeveling om expliciet in de beslissing / kennisgeving op te nemen waarvoor de 

tussenkomst wordt verleend (t.t.z. voor welke factu(u)r/-en). 

 

Wanneer tussenkomsten geheel of gedeeltelijk terugvorderbaar worden gesteld, moet dit 

op ondubbelzinnige wijze blijken uit de beslissing en de kennisgeving. Overigens raadt de 

Inspectie de toekenning van (van begunstigden) terugvorderbare steun lastens het Fonds 

af; hierdoor wordt het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit tot op zekere hoogte een 

simpel doorgeefluik en wordt aan zijn doelstellingen – personen uit hun schuldsituatie 

halen en hun financiële situatie herstellen – grotendeels voorbijgegaan. 

 

De Inspectie stelde vast dat het bedrag van de in de boekhouding opgenomen ontvangsten 

aanzienlijk groter was dan hetgeen was aangegeven in het Uniek Jaarverslag – evenwel 

zonder impact op de toelage. Er wordt aan herinnerd dat ontvangsten die gerealiseerd 

worden op krachtens het Fonds in het lopende jaar of de jaren voordien toegekende 

steunen, als zodanig dienen aangegeven te worden in het Uniek Jaarverslag. 

Terugbetalingen moeten worden ingeboekt in het jaar waarin ze worden gedaan.  

 

De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers tonen duidelijk aan dat de 

tussenkomsten gebeuren ten behoeve van personen die zich in een schuldsituatie bevinden 

of daarin terecht zouden komen bij gebreke aan interventie van het Sociaal Fonds voor 

Gas en Elektriciteit. Deze positieve vaststelling doet echter niets af aan de constatering dat 

er een ruime marge voor verbetering is op het vlak van de link met het Fonds en de 

administratieve bewijskracht van de tussenkomsten. Het OCMW neemt immers geregeld 

andere rekeningen ten laste, zoals waterfacturen, zonder dat daarbij altijd onomstotelijk 

vaststaat dat er geen energieschulden (meer) zijn. Bovendien kunnen deze rekeningen 

en/of de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen niet altijd op duidelijke wijze 

teruggevonden worden in de dossiers. 
De Inspectie herinnert eraan dat er twee voorwaarden zijn die cumulatief vervuld moeten 

worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit Fonds te verkrijgen. Vooreerst 

– en dit stelt in casu geen probleem – moet de begunstigde zich in een toestand van 

schuldenlast bevinden. Ten tweede dient deze toelage gebruikt te worden om een gas- 

en/of elektriciteitsrekening (die dan in het dossier moet teruggevonden worden), te 

betalen. Het hoeft daarbij niet per se te gaan om een achterstallige afrekeningsfactuur; het 

kan tevens gaan om een nog niet vervallen voorschotfactuur die de betrokkene, gezien 

zijn/haar toestand, niet kan betalen. Ook het opladen van de budgetmeter kan worden 

aanvaard binnen het Fonds. De betaling van andere dan gas- en elektriciteitsfacturen 

lastens het Fonds kan enkel aanvaard worden voor zover het OCMW kan bewijzen dat er 

géén betalingsachterstand is op het stuk van gas- en elektriciteitsfacturen én dat er in het 

verleden (t.t.z. de laatste twee-drie jaar) een tussenkomst van het Fonds is geweest in 
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laatstgenoemde facturen. Ook kan het OCMW bijkomend (m.a.w. bovenop een gas- en 

elektriciteitsfactuur) andere facturen, die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan 

leven, ten laste nemen, als het dossier uiteraard voldoet aan de twee hogervermelde 
voorwaarden. In alle gevallen dienen de ten laste genomen facturen te worden 

aangetroffen in de dossiers. 

Wanneer het OCMW de tussenkomst betaalt aan de betrokkene, zoals in de 

steunbarema-dossiers het geval was, dient niet enkel het bewijs van betaling door het 

OCMW aan de betrokkene te worden geleverd, maar dient het dossier tevens het bewijs 

te bevatten dat de betrokkene de ten laste genomen facturen effectief heeft betaald. In 

twee dossiers bleek dit laatste bewijs niet voorhanden. De betrokken dossiers worden 

éénmalig aanvaard. 

In één van deze dossiers wordt de tussenkomst niet volledig verantwoord door het 

factuurbedrag, hetgeen de gedeeltelijke terugvordering ervan tot gevolg heeft.  

Bij een volgende controle zal de Inspectie er specifiek op toezien dat bovenvermelde regels 

gerespecteerd worden, en desnoods overgaan tot terugvordering van de toegekende financiële 

steunen. 

 

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

acties aangegeven. De Inspectie mag daarom graag verwijzen naar de Omzendbrief van 13 

april 2010 betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal 

Fonds Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het 

OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen 

onder het luik preventief sociaal energiebeleid. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

De resultaten van de controle van de medische kosten liggen in de lijn van wat bij vorige 

inspecties werd vastgesteld. Doordat de vorige controles pas in 2016 en 2017 plaatsvonden, 

was het OCMW niet of amper in de gelegenheid rekening te houden met de daaruit 

voortvloeiende aanbevelingen. De administratieve controle (facturen) laat niettemin een 

duidelijke verbetering zien ten opzichte van de controle in (met name) 2016.  

 

Verschillende van de tijdens de laatste controle van de RMI-dossiers gemaakte bemerkingen 

gaan nog steeds op. Dit is met name het geval wat de opmerkingen met betrekking tot het 

intakeformulier en het sociaal verslag betreft, die dus aandachtspunten blijven. Het feit dat 

vele opmerkingen en aanbevelingen met betrekking tot de controle van de RMI-dossiers niet 

figureerden in het vorige inspectieverslag getuigt niet van een achteruitgang in de kwaliteit 

van de dossieropvolging en -begeleiding. 

 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op de laatste controledag in de aanwezigheid van het diensthoofd 

van de sociale dienst, enkele MA’s en administratieve medewerkers. Hij verliep in een goede 

sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding 

gegeven bij verscheidene gedane vaststellingen. 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-preventief-sociaal-energiebeleid
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-preventief-sociaal-energiebeleid
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

controle van de medische 

kosten 

2015-2016  € 569,89 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2017 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Fonds voor Gas en 

Elektriciteit 
2016 € 8,45 

Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 
 

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: 

Het diensthoofd Inspectie  

 

 

 

 

 

 

 
Rudi CRIJNS 

 

  

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 VAN 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (MEDIPRIMA) 
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 

in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 

 

Vijftien individuele dossiers werden gecontroleerd. 

 

De inspecteur stelde vast dat de volgende elementen niet altijd op een correcte manier 

werden toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag (indien nodig) 

 Controle van de verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25) of tewerkstelling (KSZ) 

 Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen 

 Beslissing / kennisgeving van de beslissing 

 

Voor één van de gecontroleerde dossiers dient een terugvordering doorgevoerd van 

€ 440,16 op grond van het feit dat betrokkene verzekerd bleek.  

 

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 stelde vast dat de gecontroleerde elementen voor het grootste deel op een 

correcte manier werden toegepast, enkele tekortkomingen niet te na gesproken. U vindt 

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

 

3. FINANCIËLE CONTROLE  
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3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  

 

Dankzij het goede werk van uw centrum werd er voor deze controle geen extrapolatie van 

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

3.2 Detail 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”).  

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

Terugvordering 

na extrapolatie 

 

MED1 € 17223,62 € 3044,69 5,66 NEE € 98,09 n.v.t. 

FAR1 € 3819,17 € 859,75 4,44 NEE € 31,64 n.v.t. 

Totaal terugvordering: € 129,73 
 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten op basis van de steekproef 

bedraagt € 129,73. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 

1 A/B. 

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 

 

Kostentype Totaal categorie 
Totaal van de stratificatie-

formulieren  

Totaal van de 

terugvordering 

stratificatie-formulieren 

MED2 € 2923,18 € 2923,18 - 

FAR2 € 564,86 € 564,86 - 

Totaal terugvordering: € 0 

 

Er vindt geen terugvordering plaats van de medische kosten die betrekking hebben op de 

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

 

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”.  

 

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


17 
 

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 € 440,16 (dossiers 

Mediprima)+ € 129,73 (steekproef) = € 569,89 te veel aan toelagen ontvangen voor de 

gecontroleerde periode. Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één 

van uw volgende maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze 

informaticatoepassing definitief afgesloten worden.  

  

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 2017 

 

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, uitzonderingen niet te na gesproken, deze procedure 

grotendeels op een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

Vijftien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving 

van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. CONCLUSIE 
 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

grotendeels nageleefd en heeft de wetgeving op een correcte manier toegepast voor het 

merendeel van de gecontroleerde sociale dossiers. 

 

Niettemin wenst de Inspectie een reeks commentaren en aanbevelingen te formuleren, 

dewelke opgenomen zijn in deel 1 van dit verslag. Het gaat om opmerkingen die aangetroffen 

werden in meerdere dossiers. 

 

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

controletabel 3. Deze informatie dient binnen de twee maanden na verzending van het 

rapport aan de inspecteur te worden gemaild. 

 
De dossiers waarvoor een verbetering zal worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

eveneens weergegeven in controletabel 3. 
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BIJLAGE 7 

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

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIAAL FONDS VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT 

– JAAR 2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve 

maatregelen; hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de 

subsidies die toegekend werden door de POD MI 

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

een steekproef van dossiers.  

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 142656,27 

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

van drie voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het Uniek Verslag werden 3,22 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 142656,27 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 158107,74 

Terug te vorderen verschil: € 0 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING 

VAN ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET 

KADER VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 11102,86 

om de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met 

betalingsmoeilijkheden) en de preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-

rekeningen met de gegevens van het Uniek Verslag dat overgemaakt werd 

aan de POD MI. 

 

 Verklaring Uniek Verslag OCMW-rekeningen 

Uitgaven € 17850,30  € 17850,30*  

Terugvorderingen € 507,44  € 2381,01 

Netto-uitgaven € 17342,86  € 15469,29  

  
De tussenkomsten worden geboekt op verschillende artikels, nl. steunbarema’s 

(€ 9908,05), minimale leveringen gas (30% van € 6282,06) en tussenkomsten 

verwarming en elektriciteit (€ 6157,64). Bij deze laatste zijn er twee tussenkomsten 
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(ten belope van in totaal € 100) aangeduid die niet zijn ingebracht in het Fonds; dit 

bedrag werd afgetrokken van het in hogervermelde tabel weergegeven cijfer.  

 

In de mate dat de netto-uitgaven volgens de boekhouding de totale subsidie overstijgen, 

vindt er geen terugvordering plaats.   

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 17342,86. Een steekproef van tien van deze dossiers 

werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden 

en/of een toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de 

gevraagde uitkering 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in 

controletabel 7B. 

 

Enkele tussenkomsten waarvoor tekortkomingen werden vastgesteld worden slechts 

éénmalig aanvaard; bij herhaling van deze tekortkomingen bij een volgende inspectie zal 

tot terugvordering worden overgegaan. Eén tussenkomst, waarvan het bedrag niet 
volledig was gedekt door een factuur, wordt om die reden slechts gedeeltelijk aanvaard.  

 

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

energiebeleid  

 

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

aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 8,45 (art. 6 controle van 

onbetaalde facturen) op een onrechtmatige manier ontvangen. Dit bedrag zal door mijn 

diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden 

toegekend. 

 

 


