
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

5/10 en 26/10/2016. 

 

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  

Evere 

S. Hoedemaekerssquare 11 

1140 Evere 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

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

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

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

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

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

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

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

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

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

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

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

door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

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

(http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2012-2013 

Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 

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 
2013 

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 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.  

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

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

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 
 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Er werden op vele gebieden problemen vastgesteld tijdens de controle. De meeste van 

deze zaken waren reeds voorwerp van opmerkingen in het verleden (zie bijvoorbeeld 

verslag uit 2013, met als referentie WPE/Insp13/EVE2). 

 

Voor bepaalde dossiers diende het OCMW dezelfde kosten dubbel of driedubbel in. Eén 

en ander is mogelijk te verklaren wegens de snelle opvolging van twee verschillende 

informaticaprogramma’s waarmee het OCMW moest werken. Dit had vooral bij de 
hospitalisatiekosten aanzienlijke terugvorderingen tot gevolg.  
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De borgstelling/garantstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die 

geen asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren 

door contact te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat 

bovendien niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer 

dan 2 jaar in België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 

jaar ononderbroken in België of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de 

periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien 

van de vereiste de garantstelling te onderzoeken. 

 

Het bestaan van een ziekteverzekering in het thuisland moet worden onderzocht als de 

volgende personen minder dan één jaar (aantoonbaar) in België verblijven: EU-burgers, 

personen uit de deelstaten van de voormalige Joegoslavische Republiek en personen uit 

Turkije, Tunesië of Algerije. Hiervoor dient men contact op te nemen met het HZIV, die 

het verbindingsorgaan in het betreffende land zal contacteren (OB van 25/03/2010). Het 

HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. Dit kan u 

terugvinden via in het informatiedocument medische bewijsstukken. 
 

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet 

omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen.  De 

sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet 

steeds voldoende uit de verf. Het sociaal verslag bevat niet altijd concrete elementen 

betreffende het inkomen van betrokkene of diens partner.  

Voor elk dossier dienen er sociale verslag(en) teruggevonden te worden die de 

behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een situatieschets met vermelding van de 

financiële situatie (inkomsten-hoe overleeft iemand? ; uitgavepatroon/schulden), 

verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut & verblijfsdocumenten, 

resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, 

levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, …) en dergelijke is 

aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt.  

 

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

tewerkstellingssituatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in de sociale 

verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden 

om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds. 

 

Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten het remgeld wordt teruggevraagd 

van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens 

het equivalent leefloon. In dit geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet 

terugbetaald. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Alle dossiers werden afgepunt. Er werden zeer veel verschillen vastgesteld in uitgaven 

(103 verschillen op 555 dossiers, of 19%).  

Er werden vele dossiers geïdentificeerd waarvoor het OCMW subsidies aanvroeg, maar 

waar geen betalingen tegenover stonden: 74 dossiers, of 13%. Dit heeft een grote 

terugvordering tot gevolg. 

Er waren in vergelijking minder dossiers waarbij het OCMW wel betalingen heeft gedaan, 

maar geen of te weinig subsidies heeft ontvangen: 29 dossiers, of 5%. 
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Er kan besloten worden dat de opvolging tijdens de gecontroleerde jaren niet optimaal 

verliep. Eén en ander is mogelijk te verklaren wegens de snelle opvolging van twee 

verschillende informaticaprogramma’s waarmee het OCMW moest werken en 

personeelswissels waardoor de opvolging niet meer gebeurde. 

Een goede opvolging bestaat er in: 

1) dat dossiers bij aanvang snel genoeg aangegeven worden aan de POD MI (binnen 

de 45dagen); 

2) dat enkel de maanden aangegeven worden waarvoor betalingen gebeurden door 

het OCMW; 

3) dat de maandlistings van de POD MI vergeleken worden met de betaallijsten van 

het OCMW 

4) dat er rechtzettingen doorgestuurd worden naar de POD MI (bvb als er maanden 

in negatieve uitgaven gezet werden bij het OCMW, dan moet ook het formulier 

D1 (kostenstaat) rechtgezet worden. 

 

Het is positief vast te stellen dat de gerealiseerde ontvangsten doorgegeven werden aan 
de POD MI.  

 

Als het OCMW na interne controle merkt dat er voor een dossier te veel subsidies 

werden aangevraagd in uitgaven, dan dient dit naar de POD MI rechtgezet te worden door 

regularisatie van het formulier D1 en niet door het doorsturen van een formulier F 

(ontvangst).  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Er werd vastgesteld dat de dossiers op een uniforme manier worden samengesteld. De 
meerderheid van deze dossiers worden enkel jaarlijks herzien. 

 

Het is positief dat de sociale verslagen melding maken van afgelegde huisbezoeken, het 

consulteren van de KSZ, het binnenbrengen van allerlei bewijsstukken die nodig zijn om 

het RMI te onderzoeken. De meerderheid van deze bewijsstukken zijn ook terug te vinden 

in de dossiers. 

Procedureel is het zo dat ontvangstbewijzen, sociale verslagen, kennisgevingsbrieven 

meestal aanwezig zijn in de dossiers. Betreffende de intakeformulieren werden er in 8 van 

de 50 dossiers opmerkingen gemaakt. Het is belangrijk dat bij elke nieuwe aanvraag het 

intakeformulier aanwezig is, gedateerd en ondertekend door de aanvrager. 

 

De volgende zaken werden opgemerkt in meerdere dossiers: 

1) Beslissing & kennisgeving beslissing: 

-De schriftelijke mededeling (kennisgeving) van de Raadbeslissing dient binnen de 8 dagen 

verstuurd te worden. In zeer veel gevallen wordt deze termijn (ruim) overschreden. Bij de 

vorige controle werd door het OCMW uitgelegd dat de voorziene zware procedure het 

zo goed als onmogelijk maakt de kennisgevingen binnen de wettelijke termijn te versturen; 

- Het bedrag van de toegekende categorie werd vaak niet vermeld op toekenningen die 

geen aanvullend leefloon betreffen; 

-Het OCMW beslist soms om een beslissing uit te stellen. 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 
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werden ingediend, dient er een beslissing van weigering te worden genomen. 

Vanzelfsprekend kan hierbij wel vermeld worden dat deze beslissing met terugwerkende 

kracht (tot datum aanvraag) kan herzien worden op het moment dat alle informatie 

voorhanden is om een gefundeerde beslissing te nemen; 

- er werden een aantal weigeringsdossiers gecontroleerd. Het was hierbij opvallend dat de 

eigenlijke weigeringsbeslissing soms niet aanwezig was in het dossier, maar wel een 

uitstelbeslissing, meestal als reden dat de betrokkene stukken moest binnenbrengen maar 

dit niet deed.  

 

 Bij de debriefing gaf het OCMW aan dat er in 2016 intern aanpassingen aan de 

procedures zijn gebeurd voor al de hierboven aangehaalde punten, waardoor deze 

problemen zich veel minder zou mogen voordoen. Dit zou bij een volgende 

controle moeten blijken. 

 

2) Werkbereidheid:  

-in veel gecontroleerde dossiers is de bewijslast naar werkbereidheid niet het sterkste 
punt van het sociaal onderzoek. In de sociale verslagen moet er een verwijzing gevonden 

worden naar de werkbereidheid aangezien dit één van de toekenningsvoorwaarden is van 

het RMI. Een belangrijke doelstelling van het recht op maatschappelijke integratie is 

mensen te activeren. Het is dan ook logisch dat hieraan vanaf de toekenning voldoende 

aandacht wordt aan besteed. Aan de hand van het voorgelegde sociaal dossier moet 

nagegaan kunnen worden welke stappen hier werden genomen samen met de betrokkene 

(doorverwijzing naar cel tewerkstelling; voorleggen van sollicitatiebewijzen; regelmatige 

contacten met de maatschappelijk werker). Over de werkbereidheid was er bij de twee 

vorige controles reeds een belangrijke opmerking. Er wordt gevraagd de nodige aandacht 

aan dit aspect van het RMI te besteden, een aparte rubriek in te bouwen in de sociale 

verslagen omtrent werkbereidheid en de bewijsstukken bij te houden in de dossiers. Met 

name bij dossiers van studenten moet hieraan ook de nodige aandacht besteed worden 

(het sociale verslag dient in te gaan op het zoeken naar bijvoorbeeld vakantiejobs);  

-de inschrijvingsbewijzen van Actiris zijn vaak niet aanwezig in het dossier voor een 

aaneensluitende periode. Volgens artikel 3§5 van de Wet van 26 mei 2002 moet de 

aanvrager, om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, werkbereid 

zijn, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit beletten. Deze inschrijving is verplicht en 

dit voor de gehele periode dat er recht is op maatschappelijke integratie; 

- het is mogelijk om billijkheidsredenen in te roepen betreffende werkbereidheid. De 

dossiers maken hier nooit expliciet melding van. Het sociale verslag en de kennisgevingen 

moet deze billijkheidsreden vermelden en zo nodig motiveren. Dit is ook nodig als het 

OCMW geen GPMI opstelt wanneer dit wettelijk vereist is. Deze 

billijkheidsredenen/gezondheidsredenen (met motivatie) moeten duidelijk explicieter 

vermeld (bijvoorbeeld in een aparte rubriek “werkbereidheid”) worden in sociaal verslag 

en kennisgeving opdat een dossier zou voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 

 

  Bij de debriefing gaf het OCMW aan dat er intern meer aandacht is gevraagd om 

billijkheidsredenen en gezondheidsredenen (indien van toepassing) te vermelden in 

de sociale verslagen. Dit zou bij een volgende controle moeten blijken. 

 
3) Dossiers met verhoogde toelagen: 

-GPMI-studenten: per dossier is er één GPMI met begin- en einddatum van het contract. 

De "avenants" verlengen het GPMI (nieuwe einddatums). Deze “avenants” moeten wel 

gedetailleerder zijn betreffende bijvoorbeeld de school waar betrokkene ingeschreven is. 
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Het is tevens aan te bevelen in het geval van studenten de duurtijd van het GPMI niet vast 

te pinnen op een datum, maar voor de gehele duur van de studies op te maken.  

Daarnaast is het GPMI vaak onvoldoende ingevuld, in het bijzonder aangaande punt 3.2 

(aanvragen studiebeurs en dergelijke). De GPMI’s opgesteld in 2016 vertonen echter wel 

reeds beterschap wat dit laatste punt betreft; 

Aangezien het OCMW momenteel werkt met twee verschillende vormen van evaluaties 

("bilans" en "rapport ISP: avenant nrX") wordt het ten zeerste aanbevolen dat de 

chronologie van deze stukken helder is, door bijvoorbeeld de evaluaties te nummer per 

jaar (Evaluation 2017-nr1 ; Evaluation 2017-nr2, ...). Als er duidelijk onvoldoende 

evaluaties (onder vorm van "bilans" en "rapport ISP", best genummerd als Evaluatie 2017-

nr1, enz.) teruggevonden werden in een dossier werd de verhoogde toelage 

teruggevorderd (ten vroegste vanaf 01/01/2015).  

De bedoeling van de evaluaties van het GPMI is dat als er opgemerkt wordt dat de 

begunstigde problemen heeft met bepaalde zaken vermeld in het GPMI, dat daaraan dan 

gewerkt wordt om een oplossing te bieden. Nu zijn (vooral de "rapports ISP") te veel een 

opsomming van schoolresultaten ("geslaagd", "niet geslaagd" "betrokkene is komen 
opdagen" "betrokkene is niet komen opdagen"). Via de evaluaties moet vooral gezien 

kunnen worden waar de problemen zich situeren en wat het plan van aanpak is. De 

verhoogde toelage die toegekend wordt moet ook in dat licht gezien worden. 

Bij een aantal dossiers werd er een verhoogde toelage GPMI-student aangevraagd, terwijl 

betrokkene niet de hoedanigheid van student had.  

 

- Ex-dakloze: het OCMW vroeg voor geen enkel dossier de verhoogde toelage van 100% 

ex-dakloze aan. Indien gewenst kan het OCMW hiervoor nog rechtzettingen doorsturen 

vanaf datum invoege 01/01/2016 van het formulier B. Ter herinnering: deze verhoogde 

toelage kan aangevraagd worden voor een periode van twee jaar als betrokkene zijn 

situatie van dakloosheid verliest door een persoonlijke woning op het grondgebied van de 

gemeente te betrekken. Voor meer informatie zie de omzendbrieven op www.mi-is.be  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een relatief klein verschil tussen de netto uitgaven van de POD en de netto 

uitgaven van het OCMW vastgesteld. De effectief geïnde ontvangsten betreffende 

vroegere vorderingen worden ook aangegeven aan de POD MI. De vorderingen van 2013 

werden doorgegeven in plaats van de effectieve ontvangsten. Gezien de overboeking van 

deze dossiers van leefloon naar steun in speciën is er geen duidelijk zicht op wat het 

OCMW effectief ontvangen heeft betreffende deze vorderingen.   

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

 

Het is positief vast te stellen dat uw OCMW gebruikt maakt van dit Fonds om 

tegemoet te komen in heel gevarieerde activiteiten en om het cliënteel op deze manier 

te integreren binnen de gemeente.  

 

De beslissingen voor personen die nog niet gekend zijn op het OCMW en dus geen 

deel uitmaken van de doelgroep worden niet voorgelegd aan de Raad. In dit geval dient 

er een sociaal onderzoek te gebeuren en een sociaal verslag opgesteld te worden door 

een maatschappelijk assistent, eindigend in een voorstel dat voorgelegd en beslist moet 

worden aan de Raad. Bij de huidige controle was er één dossier in de steekproef 

http://www.mi-is.be/
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aanwezig die hieraan niet voldeed, met terugvordering van de kosten voor dat dossier 

tot gevolg. 

 

Bij bijlage 6 punt 1 werd een suggestie opgenomen omtrent de omschrijving van het 

doelpubliek. Zoals dit nu geformuleerd is, is deze te groot en dit moet aangepast worden 

om juridisch correct te werken. 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De boekhoudkundige controles lieten hetzelfde resultaat zien als bij vorige controle: een 

relatief klein verschil bij het RMI, grote verschillen bij de wet van 02/04/1965. 

De meerderheid van de opmerkingen geformuleerd tijdens de vorige controle van de RMI-

dossiers blijven van kracht. Een belangrijke kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is 

dat in 2016 intern een aantal bijsturingen zijn gebeurd om aan deze opmerkingen tegemoet 

te komen. Dit zou moeten blijken bij de volgende controle.  

De controle van de medische kosten bracht dezelfde pijnpunten uit het verleden naar boven. 
Sinds 2013 worden dezelfde opmerkingen gemaakt, zonder dat het OCMW hierin al 

belangrijke stappen ondernam. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de ontvanger, de 

verantwoordelijken van de departementen Facturatie en Financiën en twee diensthoofden 
van de sociale dienst.  
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2013 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2015 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie: boekhoudkundige 

controle 
2013 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 
2012-2013 €56.522,32 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 €150.550,53 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

Jaar 2015 
Cf. bijlage nr. 

3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 
 

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

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

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1: Controle van de medische bewijsstukken in het kader van de wet van 2 
april 1965 en van het M.B. van 30 januari 1995 voor de periode 2012-2013 
 

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 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 inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet aanwezig waren wanneer nodig: 

 Navraag bij DVZ van de borg/garantstelling 
 

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

werden toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

 

De inspecteur had bij een aantal dossiers enkele opmerkingen. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 
02/04/1965. 

 

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

werden toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes (dubbele aangiftes);  

 terbeschikkingstelling van de gevraagde facturen (ontbrekende getuigschriften);  

 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. 
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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 

steekpro

ef (in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 
med1 4.458,25 44.116,71 9,90 NEE 651,06 651,06 

far1 1.612,67 8.683,96 5,38 JA 335,79 1.806,55 

amb1 7.998,26 79.016,72 9,88 JA 321,49 3.176,32 

hosp1 28.334,4 46.237,16 1,63 JA 947,99 1.545,22 

TOTAAL      €7.179,15 

 
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 €7.179,15.  
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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 1.300,12 650,06 

Far2 11.332,20 19,01 

Amb2 8.092,16 184,87 

Hosp2 514.224,86 48.489,23 

TOTAAL  €49.343,17 

 

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

de stratificatie bedraagt €49.343,17.  

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

 

4. Algemene informatie 
 

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 
kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”.  

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. Conclusies 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €7.179,15 + 

€49.343,17 = € 56.522,32 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 2012-2013 
 

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 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 

ontvangen voor €150.550,53. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

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

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen aan het licht gebracht.  

 

2. Conclusies 
 

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

€150.550,53 (zie de controletabel 2A). 

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

toegekend.  

 

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

controletabel 2B), 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 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.  

 

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 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:  

 Opstellen van een aanvraagformulier (intake);  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

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 dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 2013 
 

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 
 

2013 uitgaven ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 7.484.219,21 

 Soc.integratieproject student(60%-75%) € 319.619,59 

 Project individuele integratie (70%) 

 

€ 1.303,32 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 984.831,02 € 10.189,40 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 15.022,81 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 651,06 

 Regularisaties 2013 mbt voorgaande jaren -€ 412.271,88 -€ 11.492,72 

Regularisaties 2014 mbt 2013 € 66.159,26 € 0,00 

Regularisaties 2015 mbt 2013 -€ 31.994,68 € 61.092,38 

Regularisaties 2016 mbt 2013 -€ 25.085,05 € 0,00 

TOTAAL 2013 € 8.401.151,34 € 61.092,38 

 

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

gecontroleerde periode:  

€8.401.151,34 – €61.092,38 = €8.340.058,96 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2013 uitgaven ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 7.130.902,83 € 45.389,05 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 303.716,03 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 843.410,62 

 Betalingen 8320/-33310/05 & 8320/-33340/05 
andere jaren €162.618,48 

 ontvangsten 2002 8320/-33310/01 

 

€ 60,12 

ontvangsten 2003 8320/-33310/01 

 

€ 150,00 

ontvangsten 2003 8320/-33310/05 

 
€ 375,00 

ontvangsten 2003 8320/-33330/01 

 

€ 180,00 

ontvangsten 2004 8320/-33310/05 

 

€ 300,41 

ontvangsten 2005 8320/-33310/05 

 
€ 520,00 
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ontvangsten 2005 8320/-33330/05 

 

€ 19,05 

ontvangsten 2006 8320/-33310/05 

 

€ 735,00 

ontvangsten 2007 8320/-33310/05 

 

€ 1.260,00 

ontvangsten 2008 8320/-33310/05 

 

€ 2.242,44 

ontvangsten 2008 8320/-33330/05 

 

€ 30,00 

ontvangsten 2009 8320/-33310/05 

 

€ 4.521,16 

ontvangsten 2010 8320/-33310/05 

 

€ 2.318,14 

ontvangsten 2010 8320/-33330/05 

 
€ 75,89 

ontvangsten 2011 8320/-33310/05 

 

€ 1.933,03 

TOTAAL € 8.440.647,96 € 60.109,29 

 

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

€8.440.647,96 - €60.109,29 = €8.380.538,67. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

 

Periode 2013 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: €8.340.058,96 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: €8.380.538,67 

Verschil: €40.479,71 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0,49% 

Eventueel te weinig/te veel ontvangen toelagen aan 60%: € 24.287,83 

 

2. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft mogelijk te weinig toelagen ontvangen voor maximaal €40.479,71 (aan 

100%). 

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, 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.  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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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: €51.692 (activiteiten, 
waarvan €3.856,89 personeelsforfait) + €32.617 (kinderarmoede). Deze bedragen 

werden volledig gebruikt. 

 In het begin van het jaar wordt er een bilan opgemaakt voor de Raad betreffende de 

activiteiten van het voorbije jaar en de activiteiten voor het komende jaar. Het 

betreft een opsomming van allerlei mogelijkheden waaraan de doelgroep kan 

participeren; 

 Voor beurzen worden er maximabedragen vastgelegd, alsook de doelgroep wordt 
omschreven;  

 De doelgroep wordt in drie punten omschreven, waarvan het laatste punt 3 is: 

“Personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement et/ou d’une indemnité ou d’une 

allocation, pension, octroyée par un service public, et dont les revenus sont 

assimilables au RIS ». Het doelpubliek betreft echter OCMW-cliënteel. De personen 

die onder punt 3 vallen kunnen deel uitmaken van het doelpubliek, op voorwaarde 

dat ze ook tot het OCMW-cliënteel behoren. Hiertoe dient het OCMW dit punt 3 

onder te brengen als onderdeel van punt 2: “Personnes pouvant justifier d’un 

accompagnement par un des services du CPAS”;  

 het OCMW vraagt geen deelname in de kostprijs van de begunstigden:…; 

 uw OCMW gebruikt het Fonds om tegemoet te komen in heel gevarieerde 

activiteiten;  

 de beslissingen van personen die nog niet gekend zijn op het OCMW en dus geen 
deel uitmaken van de doelgroep worden niet voorgelegd aan de Raad. In dit geval 

dient er een sociaal onderzoek te gebeuren en een sociaal verslag opgesteld te 

worden door een maatschappelijk assistent, eindigend in een voorstel dat voorgelegd 

en beslist moet worden aan de Raad.  
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2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE POD 

MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2014 

€47.937,67 

+ €32.487= 

€80.424,67 

 

0 
€47.835,11+€32.617 

=€80.452,11 
€80.424,67 

 

Er werd €27,44 te veel ontvangen. 

 

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. 

 

4. Conclusies 
 

Het OCMW ontving een correcte toelage.  

 


