
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16 

en 17 maart 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  

Galmaarden 

 

Marktplein 19 

1570 Galmaarden 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 2 

   

  OCMW / W65M-SCP / 2017 
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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 
2012-2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2015 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

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

informatie verschaft.  

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 
werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden.  Voor de controle 

op de Medische Kosten Wet 02/04/1965 werd vastgesteld dat de getuigschriften van de arts 

systematisch ontbraken. Er was wel tekens een honorarianota van de arts met de datum, 

naam patiënt, nomenclatuurnummers, bedragen, … Vanaf het controlejaar 2015 wordt 

uitdrukkelijk gevraagd dat alle getuigschriften in het sociaal dossier aanwezig zijn. Deze 

getuigschriften zijn een wettelijk bewijsmiddel. 

 

 

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 

Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI, bijvoorbeeld: afleveringsmarges, 

nomenclatuurnummers beginnend met 8 of 9, niet vergoedbare medicijnen, diverse kosten, 

… 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 

http://www.mi-is.be/
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02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995”.  

 

Door een misverstand tussen de dokter en het OCMW leverde de dokter geen 

getuigschriften af. De dokter was echter dadelijk bereid dit te doen.  

 

Er werd vastgesteld dat de getuigschriften van sommige artsen systematisch ontbraken. Er 

was wel tekens een honorarianota van de arts met de datum, naam patiënt, 

nomenclatuurnummers, bedragen, … Vanaf het controlejaar 2015 wordt uitdrukkelijk 

gevraagd dat alle getuigschriften in het sociaal dossier aanwezig zijn. Deze getuigschriften 

zijn een wettelijk bewijsmiddel. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

 

De subsidie werd correct toegekend over verscheidene activiteiten en verschillende 

gebruikers. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Controle Medische 

Kosten Wet 02/04/1965 

Vorige controle 

Het remgeld wordt soms betoelaagd wanneer de betrokkene 

financiële steun geniet. Als de betrokkene financiële steun 

krijgt, wordt het remgeld niet betoelaagd door de POD. Dit 

geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten. 

Sommige niet-vergoedbare producten, niet vergoedbare 

medicijnen, (ereloon)supplementen, diverse kosten, 

afleveringsmarges, … werden wel aangevraagd door het 

OCMW. 

Huidige controle 

Er ontbraken getuigschriften van een arts. Vanaf 2015 is het 

noodzakelijk dat alle getuigschriften aanwezig zijn in het sociaal 

dossier. 

Sommige niet vergoedbare medicijnen, diverse kosten en 

nomenclatuurnummer beginnend met 9 werden uitzonderlijk 

aangevraagd door het OCMW. 

Socio Culturele 

Participatie 

 

Zoals bij de vorige controle werd er bij deze controle een 

goede werking vastgesteld. 
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Debriefing 

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de Secretaris en 5 

medewerkers. 

 

6. CONCLUSIE 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de te veel ontvangen subsidies. 

 

Te veel ontvangen subsidies  

 

Controle Periode 

Terug- 

vorde-

ring 

Terugvorde-

ringsproce-

dure 

Terugvorde-

ringsperiode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2012-2014 57,63 € 

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-

2014 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:  

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

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  

Tijdens de controle werden 6 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:  

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  

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

toegepast. 

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

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

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

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

toegepast: 

 terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;  

 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  

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 

€ 

Totaal 

steekproef 

€ 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

€ 

Terugvordering 

na extrapolatie 

€ 

med1 4.480,56 949,15 4,72 Nee 0,00 0,00 

far1 3.620,74 898,62 4,03 Nee 52,63 52,63 

amb1 1.783,42 1.783,42 1,00 Nee 3,00 3,00 

hosp1 316,98 316,98 1,00 Nee 0,00 0,00 

TOTAAL      55,63 € 

 
 

 

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 55,63 €.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1B. 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de 

stratificatie:  

 

Kostentype 

Totaal 

categorie 

€ 

Totaal van de 

terugvordering 

€ 

Med2 0,00 0,00 

Far2 0,00 0,00 

Amb2 613,99 2,00 

Hosp2 5.321,77 0,00 

TOTAAL  2,00 € 

 

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

de stratificatie bedraagt 2,00 €.  

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 55,63 €+ 2,00 € = 

57,63 € 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 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE 

BEVORDERING VAN SOCIALE PARTICIPATIE EN VAN DE CULTURELE EN SPORTIEVE 

ONTPLOOIING VAN DE GEBRUIKERS VAN OCMW-DIENSTEN, EN OP DE SPECIFIEKE 

MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2015 

 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 

vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 

soorten activiteiten.  

 

1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: 1.387 € (activiteiten) + 924 € 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt.  

Doelgroep activiteiten: gebruikers van OCMW dienstverlening woonachtig op het 

grondgebied van Galmaarden. 

De cliënten van de sociale dienst die onder de een of andere vorm financiële of materiële 

steun genieten vormen de prioritaire doelgroep. 

 

Individuele toekenningen activiteiten: er worden prioritair tussenkomsten gegeven voor 

individuele activiteiten op vraag van de cliënt zelf. Er wordt noch een vaste verdeelsleutel 

noch een maximumbedrag gehanteerd. Het bedrag dat per aanvraag wordt toegekend zal 

bepaald worden door de OCMW-raad op basis van een sociaal verslag, in functie van de 

noden en het beschikbare budget. 

 

Collectieve toekenningen activiteiten: de sociale dienst van het OCMW kan een 

tussenkomst vragen voor de eigen activiteiten bestemd voor de doelgroep.  

Indien het OCMW een activiteit organiseert die gericht is op een gemengd publiek, d.w.z. 

gedeeltelijk gebruikers van de dienstverlening van het OCMW en gedeeltelijk niet-

gebruikers, kunnen enkel de kosten voor de OCMW-cliënten ten laste worden genomen. 

De betoelaging zal in dat geval proportioneel gebeuren op basis van de deelnemerslijst. 

 

Doelgroep kinderarmoede: Een tussenkomst kan verleend worden aan minderjarigen 

waarvan de ouder(s) of degene die het ouderlijk gezag uitoefent cliënt zijn van de sociale 
dienst die de ene of andere vorm financiële of materiële steun genieten. 

 

Voor tussenkomst kinderarmoede wordt er noch een vaste verdeelsleutel noch een 

maximumbedrag gehanteerd. Het bedrag dat per aanvraag wordt toegekend zal bepaald 

worden door de OCMW-raad op basis van een sociaal verslag, in functie van de noden en 

het beschikbare budget. Eventuele tussenkomsten van de mutualiteit worden eerst in 

mindering gebracht. 
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1. 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 

€ 

2015 

1.723  

(activiteiten) 

 

2.912 

(kinderarmoede) 

336 

(activiteiten) 

 

1.988 

(kinderarmoede) 

1.387 

(activiteiten) 

 

924 

(kinderarmoede) 

1.387 

(activiteiten) 

 

924 

(kinderarmoede) 

 

 

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 

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

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  


