
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

21/09 en 18/10/2017. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

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

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  
Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

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

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

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

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Evere 

S. Hoedemaekerssquare 11 

1140 Evere 

 

 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 
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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). 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2014-2015 

Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2014-2015 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2014-2015 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur heeft de controles in 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 

 

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. In 7 van de 25 gecontroleerde dossiers 

werd nagelaten de borgstelling te bevragen.  
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Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten in het kader van Mediprima 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. 

 

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.  

In 8 van de 25 gecontroleerde dossiers vermeldden de sociale verslagen (te) weinig over 

de sociale en behoeftigheidssituatie. 

 

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

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

(dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. Kosten waarvoor het attest 

ontbreekt of pas opgemaakt werden nadat de controle doorging worden teruggevorderd.  

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Alle dossiers werden afgepunt. Er werden een aantal verschillen vastgesteld in uitgaven (36 

verschillen op 442 dossiers, of 8%).  

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

waar geen betalingen tegenover stonden: 8 dossiers, of 2%. Dit heeft een relatief geringe 

terugvordering tot gevolg. 

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

maar geen of te weinig subsidies heeft ontvangen: 28 dossiers, of 6%. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Het OCMW werkt zeer efficiënt, er is weinig ballast in de dossiers, de stukken die nodig 

zijn in de dossiers zijn bijna steeds aanwezig. Een uitzondering hierop vormen echter de 

studenten-dossiers. Dit heeft alles te maken met het GPMI: 

 

- In sommige dossiers van -25-jarigen is er geen GPMI aanwezig. Dit is een wettelijke 

verplichting ; 

- Over alle dossiers heen waarin  een verhoogde toelage van 10% GPMI wordt 

aangevraagd zijn er te weinig evaluaties. In geen enkel van de gecontroleerde 

dossiers werden er de minimaal vereiste drie evaluaties gehaald; 

- De onderhoudsplicht moet onderzocht worden, maar er was niet steeds 

informatie hierover terug te vinden in de sociale verslagen (bijvoorbeeld een 

student die samenwoont met zijn moeder, maar er is geen informatie over de 

vader opgenomen); 
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- De SPI-student wordt niet altijd consequent toegepast. Indien de betrokkene 

student hierop recht heeft moet deze toegepast worden (geen recht, een 

verplichting) tenzij betrokken student hiervan wens af te zien 

- De werkbereidheid verenigbaar met de studies wordt niet steeds even consequent 

opgevolgd. 

 

Alhoewel de inspectie merkt dat de sociale dienst en de diensthoofden doen wat ze 

kunnen om hun dossiers (135 dossiers per maatschappelijk werker) en vele werk zo goed 

mogelijk te beheren, kan de inspectie er niet om heen dat vele van de gecontroleerde 

GPMI-dossiers tekort schieten om de extra toelage te kunnen behouden. Er wordt ten 

zeerste aanbevolen dat het OCMW hierin investeert, wat alleen maar positieve effecten 

kan hebben: het behouden van toekomstige extra toelages (indien voldaan aan de nieuwe 

GPMI-regelgeving van 11/2016) en vooral een betere begeleiding van de jongeren. Indien 

bij de volgende controle te weinig verbetering wordt vastgesteld bij dossiers met een 

extra GPMI-toelage behoudt de inspectie zich het recht voor om extra GPMI-dossiers te 

controleren en zo nodig en in overleg met het OCMW de resultaten van de controle te 
extrapoleren naar het geheel van de populatie extra GPMI-toelage. 

 

Dossiers met GPMI moeten beter opgebouwd worden en vormen een logische keten met 

de sociale balans, het GPMI-contract en de evaluaties als schakels. Zie ook verder onder 

“Debriefing”.  

 

Opdat het intakedocument juridische waarde kan hebben dienen de woorden “gelezen, 

oprecht en volledig verklaard” door de aanvrager neergeschreven te worden vooraleer te 

handtekenen. Dit document is namelijk het enige document waarbij de aanvrager zelf zijn 

sociale/financiële situatie verklaart en er dient dan ook de nodige aandacht aan geschonken 

te worden opdat dit document zo goed als mogelijk ingevuld wordt. 

 

Indien een gezin bestaat uit twee partners (al dan niet met minderjarige kinderen), dan 

dienen de RMI-voorwaarden voor beiden onderzocht te worden. Dit moet weerslag 

vinden in het sociaal verslag. Gelieve de FAQ’s op www.mi-is.be te bekijken wat er 

verwacht wordt indien een gezin bestaat uit twee partners. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een zeer 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 2014-15 

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.   

 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De boekhoudkundige controle van het RMI liet terug een sterk resultaat zien. De 

boekhoudkundige controle wet 02/04/1965 had een veel geringere terugvordering tot gevolg 

dan bij de vorige controle. Dit is uiteraard een positieve vaststelling. 

http://www.mi-is.be/
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Aan de meerderheid van de opmerkingen geformuleerd tijdens de vorige controle van de 

RMI-dossiers werd gewerkt, wat uiteraard een positieve vaststelling is, al blijven deze zaken 

een aandachtspunt. Grootste aandachtspunt en dringend bij te sturen betreft de GPMI’s, 

zeker gezien de nieuwe regelgeving die van kracht is vanaf 11/2016.  

De controle van de medische kosten gaf een dubbel beeld: aan een aantal opmerkingen werd 

verholpen (zoals geen dubbele aangiftes meer, ziekteverzekering bevraagd in land van 

oorsprong), maar de borgstelling wordt nog té weinig bevraagd. Dit verdient prioriteit wat 

deze controle betreft. 

 

Debriefing 

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

verantwoordelijken van de departementen Facturatie en Financiën, één van de twee 
diensthoofden van de sociale dienst, de dienstdoende secretaris en een hoofd 
maatschappelijk werker. Dit gebeurde in een constructieve sfeer, waarbij het OCMW zich 
kon vinden in de geformuleerde opmerkingen. 

Het OCMW is zich bewust dat er nood is aan meer maatschappelijk werkers, maar kampt 

met logistieke/ruimteproblemen. Iedereen is er het over eens dat 135 dossiers per 

maatschappelijk assistent niet de vereiste begeleiding van het cliënteel kan garanderen. 

 

De inspecteur gaf ook mee hoe de nieuwe regelgeving omtrent het GPMI praktisch vorm 

dient te krijgen. De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is 

belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd 

wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw 
mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften 

van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus 

voorafgaat. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een 

inschakeling in het arbeidsproces.  

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, 

niet enkel tewerkstelling) kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke 

toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het 

GPMI vormen de basis voor de evaluaties. Indien nodig moet het GPMI aangepast worden. 

Deze (door alle partijen ondertekende) aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI 

gevoegd worden.  
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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 2014-2015 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
Jaar 2016 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2014-2015 Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2014-2015 €953,98 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2014-2015 €7.171,69 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

Jaar 2016 
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 2014-2015 
 

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 25 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:  

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  
 

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

werden toegepast:  

 Controle van de borg (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. 

 

Voor deze gecontroleerde periode werden er voor het eerst dossiers Mediprima nagekeken. 

In het kader van Mediprima wordt er voor in totaal €150,50 teruggevorderd: 

- Onvoldoende sociaal onderzoek: €24,79 

- Niet vergoedbaar remgeld: €125,71 

 

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: 

 terbeschikkingstelling van de gevraagde facturen;  

 aanwezigheid van de attesten dringende medische hulp. 
  

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  
 

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

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

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

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering  

(in €) 

med1 4.520,61 43.755,21 9,68 NEE 265,34 

far1 2.646,41 25.005,25 9,45 NEE 53,68 

amb1 3.586,31 14.942,58 4,17 NEE 268,82 

hosp1 11.715,29 11.715,29 1,00 NVT 61,32 

TOTAAL     € 649,16 

 
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 €649,16.  

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 0 0 

Far2 0 0 

Amb2 0 0 

Hosp2 41.381,03 154,32 

TOTAAL  €154,32 

 

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

de stratificatie bedraagt €154,32.  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 

 

4. Algemene informatie 
 

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

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

van het M.B. van 30/01/1995”.  

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

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

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. Conclusies 
 

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

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

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €150,50 + €649,16 

+ €154,32 = €953,98 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 

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

APRIL 1965 – PERIODE 2014-2015 
 

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 € 7.171,69. 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 van aan het licht gebracht.  

 

2. Conclusies 
 

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

€7.171,69 (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.  

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

Voor 2014-2015 (zie controletabel 2B) kan het OCMW nog correcties overmaken tot het 

einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 

 

 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 3: CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 

INZAKE HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB 

VAN 11/07/2002 – JAAR 2016 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 

van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 
individuele dossiers. 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 
de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

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

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

 

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

betrekking tot het opstellen van een aanvraagformulier (soms onvoldoende ingevuld en bevat 

niet de verplichte vermelding “gelezen, oprecht en volledig verklaard”). 

 

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

50 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

3. Conclusies 
 

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

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

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

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

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

Controletabel 3. De informatie dient voor het einde van de tweede maand volgend op de 

ontvangst van dit schrijven naar de inspecteur te worden gemaild. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  



13 
 

BIJLAGE 4: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE – 

PERIODE 2014-2015 
 

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

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

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

 

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

 

A. Cijfers volgens de POD MI 
 

2014 uitgaven ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 7.851.314,43 € 54.492,52 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 368.410,76 

 Project individuele integratie (70%) € 2.126,00 
 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 895.016,67 € 6.705,42 

Verhoogd bestaansminimum (100%) € 18.526,94 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 5.008,40 

 Regularisaties 2014 mbt voorgaande jaren -€ 77.371,05 -€ 63.323,94 

   
2015   

Leefloon (50% - 65%) € 8.297.867,82 € 60.727,49 

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 300.230,83 

 Project individuele integratie (70%) € 157,61 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 1.089.559,54 € 1.068,46 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 40.355,15 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 24.041,44 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 6.375,07 

 

   Regularisaties 2015 mbt voorgaande jaren € 3.954,43 -€ 61.092,38 

Regularisaties 2016 mbt 2014-15 -€ 12.581,08 € 95.500,02 

Regularisaties 2017 mbt 2014-15 tem 8/2017) -€ 10.708,01 

 

   TOTAAL 2014-2015 € 18.802.284,95 € 94.077,59 
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€18.802.284,95 – €94.077,59 = €18.708.207,36 

 

B. Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2014 uitgaven ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) 7.606.597,90 50.206,57 

Soc.integratieproject student(60%-75%) 340.464,71 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 886.989,29 

 Ontvangsten betreffende vorige jaren 

 

€ 8.916,18 

betalingen voor 2013 114320,4 

 

   
2015   

Leefloon (50% - 65%) € 8.330.116,04 € 29.125,04 

Soc.integratieproject student(60%-75%) 294.181,16 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 1.101.185,74 

 Ontvangsten betreffende vorige jaren 

 

€ 7.721,99 

betalingen voor 2014 143102,77 

 

   TOTAAL 2014-2015 € 18.816.958,01 € 95.969,78 

 

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

€18.816.958,01 - €95.969,78 = €18.720.988,23. 

 

C. Vergelijking van de totalen 
  

Periode 2014-2015 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: €18.708.207,36 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: €18.720.988,23 

Verschil: €12.780,87 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 -0.07% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 65%: €8.307,57 

 

2. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen voor maximaal een bedrag van 

€12.780,87 (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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De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2013 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor 2014-2015 kan het OCMW 

nog correcties overmaken voor maximaal €12.780,87 (aan 100%) tot het einde van de derde 

maand na ontvangst van dit schrijven, waarna het verkrijgen van toelagen, behoudens 

veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk is tot en met 2015. 
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PAQUET DAVID 96111447336 

Verhoogde toelage GPMI-student: er zijn slechts twee evaluaties terug te 

vinden in het dossier vanaf aanvang GPMI in 8/2015. Het eigenlijke GPMI is 

tevens niet aanwezig in het dossier, enkel "avenants". Rechtzetting door de 

POD MI van de verhoogde toelage vanaf 01/01/2016 

Onderzoek onderhoudsplicht: geen informatie omtrent de vader 

opgenomen in het sociaal verslag 

DUQUE ESTRADA HURTADO 

VERENA 97030662886 

Beslissing buiten termijn/uitstelbeslissing: aanvraag 18/12/2015, uitstel 

26/01/2016 en weigering 22/03/2016. Het is onwettelijk een uitstelbeslissing te 

treffen. De wet voorziet enkel in een toekenning of een weigering. De termijn 

van 30 dagen om de toekenning te weigeren werd overschreden 

RAHOUTI BILAL 97051568762 

SPI-student: betrokkene werkte beperkte dagen in april en juni 2016, en 

kreeg voor deze dagen geen leefloon. SPI-student had moeten toegepast 

worden 

Verhoogde toelage GPMI-student: er zijn slechts twee evaluaties terug te 



17 
 

vinden in het dossier vanaf aanvang GPMI in 8/2015. Rechtzetting door de 

POD MI van de verhoogde toelage vanaf 01/01/2016. Het OCMW kan de 

verhoogde toelage terug aanvragen vanaf de eerste maand dat er terug een 

evaluatie gebeurt 

Onderzoek onderhoudsplicht: geen informatie omtrent de vader 

opgenomen in het sociaal verslag 

VISOQI ERZA 97080865237 

Beslissing buiten termijn: aanvraag 10/02/2016, beslissing op 5/04/2016 

SPI-student: betrokkene werkte 2 dagen in april 2016, en kreeg hiervoor 

geen leefloon. SPI-student had moeten toegepast worden 

GPMI: er is geen GPMI meer vanaf 01/10/2016, maar betrokkene is -25j. Er 

dient een GPMI opgemaakt te worden. Kopie sociale balans en GPMI over te 

maken aan de POD MI 

Betoelaging: er is geen betoelaging meer vanaf 3/2017, maar er is geen reden 

om aan te nemen dat het dossier stopgezet werd. Eventueel recht te zetten 

door het OCMW 

MEIRESONNE LOUISETTE 

KODIA 98052850470 

Leeflooncategorie: betrokkene is studente middelbaar en zou volgens het 

sociaal verslag op kot wonen vanaf 10/2016, alhoewel er op geen enkele 

manier hiervan bewijs is (niet vermeld in register, geen geldig huurcontract in 

dossier en geen afgelegd huisbezoek). Indien de jongere tijdens de weekends 

en verloven naar het ouderlijke huis komt, is de gewoonlijke verblijfplaats nog 

in het ouderlijke huis: hij kan in deze situatie aanspraak maken op een leefloon 

categorie 1 – samenwonend met de bewoners van het ouderlijke huis. Indien 

de jongere ook tijdens de weekends en verloven op kot blijft, is de 

gewoonlijke verblijfplaats van de jongere het kot. Op basis van het sociaal 

onderzoek in verband met de leefsituatie op kot moet de categorie leefloon 

voor de jongere vastgesteld worden. Het sociaal onderzoek maakt dit niet 

duidelijk. Bijgevolg kan er geen recht zijn op de categorie alleenstaande. Het 

OCMW liet na de controle weten dat betrokkene bij haar ouders inwoont. 

Rechtzetting door de POD MI 

Verhoogde toelage GPMI-student: er zijn geen evaluaties terug te vinden 

in het dossier. Rechtzetting door de POD MI 

Werkbereidheid: er is geen bewijs van opvolging of betrokkene de 

gevraagde werkbereidheid verenigbaar met de studies heeft getoond 

CHAKIR HAROUNE 98100436195 

Intake: onvolledig ingevuld en bevat niet de handgeschreven vermelding 

"gelezen, oprecht en volledig verklaard" 

Kennisgeving te laat: beslissing op 25/10/2016, kennisgeving op 4/11/2016 

GPMI: betrokkene is -25j en het GPMI is verplicht. Sociale balans en GPMI op 

te maken en kopie overmaken aan inspectie. Vanaf de maand dat het GPMI 

wordt opgesteld kan de verhoogde toelage aangevraagd worden. 

Werkbereidheid: geen informatie in het dossier, geen inschrijving bij Actiris. 

Indien het OCMW iemand wil vrijstellen van de werkbereidheid dient dit 

expliciet vermeld te worden en moet hiervan kennisgegeven worden aan 

betrokkene 

AHMED HASSAN SADIR 98101446975 

Intake: onvolledig ingevuld en bevat niet de handgeschreven vermelding 

"gelezen, oprecht en volledig verklaard" 

Beslissing buiten termijn: aanvraag 9/12/2016 en beslissing 4/04/2017 (!). 

De beslissing omvat ook geen categoriebedrag. 

Toegekende bedragen & kennisgeving: er zit een klein verschil tussen de 

berekende bedragen en de betoelaagde bedragen voor de periode 12/2016-

02/2017. Er werd geen kennisgeving aan betrokkene overgemaakt met daarin 

de berekening van de bedragen. Voor maart werd er geen toelage 

aangevraagd, maar er is geen bewijs van inkomsten voor de maand maart 2017. 

Uitklaren wat de juiste bedragen zijn, en hiervan kennis geven aan betrokkene, 

kopie kennisgeving overmaken aan de inspectie 
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Actiris: er is geen bewijs aanwezig dat betrokkene ingeschreven is 

GPMI: betrokkene is -25j en het GPMI is verplicht. Sociale balans en GPMI op 

te maken en kopie overmaken aan inspectie. Vanaf de maand dat het GPMI 

wordt opgesteld kan de verhoogde toelage aangevraagd worden. 

ABABAKRE SOUKAINA 98122265254 

Verhoogde toelage GPMI-student: er zijn geen evaluaties terug te vinden 

in het dossier, noch een sociale balans. Het GPMI werd ook slechts opgemaakt 

in maart 2017, en de verhoogde toelage werd reeds bij aanvang van het 

dossier aangevraagd. Rechtzetting door de POD MI 

Werkbereidheid: geen bewijs van opvolging van werkbereidheid verenigbaar 

met de studies 

 

Dossiers waarvoor bijkomende informatie werd gevraagd (zie tabel hierboven voor meer 

info) 

 

Naam betrokkene Rijksregisternummer 

KOCHAKI SHAH MAHMUD 67042165949 

SODA ALI 73000258713 

ANTHONIO GLADYS 93100441038 

MOUJAHID KAMAL 96101336570 

CETIN EMRE 96102728323 

VISOQI ERZA 97080865237 

CHAKIR HAROUNE 98100436195 

AHMED HASSAN SADIR 98101446975 

 

Graag ontvingen we deze informatie vóór het einde van de 2de maand volgend op de 

verzendingsdatum van dit schrijven. 

 


