
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 17 

februari, 9 en 22 maart en 5 april 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  

Geetbets 

Dorpsstraat 1 

3450 Geetbets 
 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI   

 

   3 

   

 Geetbets/W65M-W65B-RMIB/2016 
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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 
2010-2012 

bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 

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 
2010-2014 

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 bedankt uw medewerkers voor de goede ontvangst en de uitstekende 

werkomstandigheden tijdens de controle. 

 

De controle van de medische bewijsstukken was zeer goed voorbereid. Wat de twee 

boekhoudkundige controles betrof, waren de stukken die initieel werden voorgelegd niet 

voldoende. De inspecteur betreurt dat de voorziene controle daardoor niet in optimale 

omstandigheden is kunnen van start gaan. Er diende meerdere keren om bijkomende of 

andere gegevens te worden gevraagd, die niet altijd tijdig konden worden voorzien. 

Uiteindelijk konden wel alle gegevens worden voorzien, zij het soms aan de hand van 

manueel samengestelde lijsten. 

 

De inspecteur wenst wel de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. 

Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben bijkomende informatie verschaft.  

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie.  
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Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Er werden een aantal verbeterpunten vastgesteld tijdens de inspectie. 

 

Dossiers 

Sociale verslagen / sociaal onderzoek  

De meeste aan de inspectie voorgelegde sociale verslagen zijn te weinig concreet omtrent 

de behoeftigheid van betrokkene. De behoeftigheid dient grondig te worden onderzocht 

en aangetoond, ook voor Mediprima, en ook voor personen verblijvend in het LOI. 
De meeste aan de inspectie voorgelegde sociale verslagen zijn eveneens weinig 

verhelderend of zijn opgesteld in te algemene termen. De sociale situatie of 

levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet voldoende uit de verf. 

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

behoeftigheid van betrokkene aantonen (art. 9bis en art.10 §2 van de Wet van 2 april 

1965, art.60 §1 van de Organieke Wet). Tevens is een situatieschets met vermelding van 

de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek 

asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat afgelegde huisbezoek(en), omschrijving 

sociale situatie (woonomstandigheden, levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, 

solliciteren, ziekte, …)) en dergelijke aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de 

begunstigde naar voor komt.  

In de dossiers waar het nodig is om de verzekerbaarheid of borgstelling na te gaan, dient 

duidelijk te worden bewezen wanneer de begunstigde in België is aangekomen en of er 

sprake is van een onafgebroken verblijf in België.  

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 onmiddellijk de nodige stappen gezet 

te worden om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen 

verblijvend in het LOI. 

Er dient opvolging te zijn van de dossiers, een sociaal verslag wordt minstens éénmaal per 

jaar opgemaakt en telkens wanneer de situatie van de cliënt wijzigt.  

We willen in dit kader verwijzen naar de Omzendbrief van 25/03/2010 en naar het 

Koninklijk Besluit van 14/03/2014 (en de daaraan gekoppelde Omzendbrief) waarin heel 

duidelijk de inhoud van het sociaal verslag en de minimumvoorwaarden voor het sociaal 

onderzoek worden opgesomd. 
 
Aansluiting bij ziekenfonds 

Er werd vastgesteld dat niet iedereen die kon aangesloten worden bij een ziekenfonds 

werd aangesloten. De POD MI laat een overgangsperiode toe van drie maanden vanaf 

datum aansluitbaarheid (bvb. aflevering B-kaart of tewerkstelling), maar de POD verwacht 

dat na die periode de betrokkene aangesloten zullen zijn, tenzij negatief bericht van het 

ziekenfonds. Zo niet worden deze medische kosten teruggevorderd. 

Buitenlandse verzekering (bevraging bij HZIV) 
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 (Omzendbrief van 

25/03/2010). Het HZIV maakt voor deze aanvragen gebruik van een standaardformulier. 

Dit kan u terugvinden via de volgende link (http://www.caami-

hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf) of in het informatiedocument 

http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
http://www.caami-hziv.fgov.be/downloads/documenten/assurabilite-N.pdf
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medische bewijsstukken. 

Borgstelling (bevraging bij Dienst Vreemdelingenzaken) 
De borgstelling 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 verblijft of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende 

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

van het onderzoeken van de vereiste garantstelling. 

Attest dringende medische hulp 
Er werd vastgesteld dat er geen attesten dringende hulp aanwezig waren. Soms was er een 

handgeschreven vermelding op het doktersgetuigschrift. In één enkel geval was er toch 

een vermelding in een medisch verslag. Deze werkwijze beantwoordt niet aan de vereisten 

zoals vermeld in de Omzendbrief dd. 01/03/2005 over het attest dringende medische hulp. 

Voor iedere medische verstrekking aan een clandestiene of illegale persoon dient er een 

attest dringende medische hulp aanwezig te zijn. Dit dient bovendien door het OCMW bij 

de terugvordering van de kosten bij POD MI bevestigd te worden. 

Een attest voor dringende medische hulp dient een apart document te zijn en moet eerst 

en vooral het verzoek tot tussenkomst omwille van ‘dringende medische hulp’ bevatten, 

maar daarnaast eveneens de naam van de dokter, de naam van de patiënt, de datum van de 

zorgverstrekking of de geldigheidstermijn (incl. een einddatum), alsmede de datum van 

opmaak en de handtekening en stempel van de dokter. 
 

Facturen 

Niet-vergoedbare medicijnen  

Het OCMW vraagt regelmatig terugbetaling voor niet-vergoedbare medicijnen aan. De 

POD MI betoelaagt echter slechts die medicijnen die ook door het RIZIV worden 

vergoed. Er dient dus steeds goed nagegaan te worden welke medicijnen door het RIZIV 

worden vergoed. 

 

Ereloonsupplementen 

Ereloonsupplementen worden nooit terugbetaald. De betoelaging kan, naargelang het 

geval, maximum het wettelijk honorarium bedragen. 

 

Niet-vergoedbare verstrekkingen (met pseudocodes) en afleveringsmarges implantaten 

Ook hiervoor werd er terugbetaling aangevraagd. 

 

Verkeerde type kosten 

Er werd vastgesteld dat de aangiftes bij POD MI dikwijls op de verkeerde type kosten 

werden ingediend. Zo werden ambulante en hospitalisatiekosten ingediend in het 

formulier D1, en niet in D2 dat speciaal daartoe bestemd is. 

 

Verkeerde persoon 

In de gecontroleerde facturen bevonden zich tweemaal facturen die per vergissing op 

naam van een andere persoon werden ingediend. Dit waren pure administratieve 

vergissingen, maar het spreekt voor zich dat dergelijke facturen niet aanvaard kunnen 

worden, gezien ze werden aangevraagd onder het statuut van een andere persoon. 
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Dubbel ingediende facturen 

Een paar keer werden facturen uit de steekproef per vergissing dubbel ingediend. Hier 
dient in de toekomst meer aandacht aan besteed te worden. 

 

Verkeerde datum 

Er werd vastgesteld dat de aangiftes bij POD MI dikwijls op de verkeerde maand werden 

doorgegeven, net zoals bij de vorige controle ook reeds opgemerkt werd. De facturen 

dienen steeds in het maandformulier van de datum van de zorgverstrekking te worden 

aangegeven. Indien het een hospitalisatiefactuur betreft, is dit de eerste datum van 

zorgverstrekking vermeld op de factuur. 

Remgeld 

Het staat het OCMW vrij te beslissen het remgeld al dan niet ten laste te nemen. 
Indien het remgeld werd ten laste genomen, dan wordt het terugbetaald voor niet-

hospitalisatiekosten indien de aanvrager of diens partner geen inkomen heeft van minstens 

het equivalent leefloon, en wordt het altijd terugbetaald voor hospitalisatiekosten, 

ongeacht het inkomen. 

Informatiedocument 

Er wordt aanbevolen het informatiedocument ‘medische bewijsstukken in het kader van 

de wet van 2/04/1965’ terug grondig door te nemen (zie hiervoor ook bijlage 1, punt 4).  

 

Ontvangsten in de boekhouding met betrekking tot medische kosten 

Wanneer het OCMW in de boekhouding terugbetalingen van de begunstigde of van een 
andere instantie (bvb. een verzekering) ontvangt van eerder door POD MI betoelaagde 

bedragen voor medische kosten, dan dienen deze aan POD MI te worden doorgegeven via 

het formulier F. Het OCMW vult in het veld “betaald in” de maand (aangeduid door de 

maand en het jaartal) in waarin de ontvangst van het teruggevorderde geld in de 

boekhouding werd ingeboekt. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werd één enkel klein verschil vastgesteld tussen de aangevraagde betoelaging en de 

uitgaven in de boekhouding, hetgeen getuigt van een correcte toepassing van de wet 

terzake.  
Op vlak van de in de boekhouding terug ontvangen bedragen waren er wel meerdere 

verschillen. 

 

Hierna vindt u de aanbevelingen betreffende de vaststellingen gedaan tijdens de inspectie: 

 

Boeken op de juiste artikels (equivalent leefloon en leefloon) 

Er werden initieel veel meer verschillen vastgesteld bij de uitgaven, zowel te veel als te 

weinig betoelaagd. Dit komt omdat er soms uitgaven voor equivalent leefloon worden 

geboekt bij leefloon en vice versa. Zo waren sommige van de verschillen van te weinig 

betoelaging te wijten aan het feit dat de uitgaven bij het OCMW in de boekhouding 

werden geboekt op het artikel equivalent leefloon, maar bij POD MI werden betoelaagd 

via RMI of artikel 60. Hetzelfde gebeurt bij de ontvangsten. 

 

Aparte artikels gebruiken 

Er zou voor iedere gesubsidieerde materie een aparte uitgaven- en opbrengstenrekening 
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dienen te worden voorzien. Zo zou er voor Wet 65 één artikel dienen te zijn betreffende 

equivalent leefloon (incl. (verhoogde) kinderbijslag, kraampremie, huisvestingskosten, …), 

een ander artikel betreffende medische kosten (incl. mutualiteitsbijdragen) en tenslotte 
een artikel voor alles wat met tewerkstelling voor RMI en Wet 65 te maken heeft (artikel 

60, sociale activering, …), gezien sinds 1 juli 2014 alle tewerkstelling (dus zowel RMI als 

Wet 65) is overgegaan naar het Vlaams gewest en dus een aparte gesubsidieerde materie 

is geworden. 

Dit zou de transparantie van uw boekhouding verhogen en ook de controle 

vergemakkelijken. 

Terugvorderingen worden momenteel niet doorgegeven aan POD MI 

Het OCMW heeft slechts sporadisch ontvangsten die betrekking hebben op betoelaagde 

uitgaven van Wet 65. 

Toch geldt ook hier dat alle ontvangsten die geïnd worden door het OCMW en die 
betrekking hebben op een uitgave van het OCMW die in het verleden werd betoelaagd 

door de POD MI, dienen doorgegeven te worden aan de POD MI via het formulier F. En 

dit geldt uiteraard ook voor de ontvangsten betreffende medische kosten. 

Ik wil er hier ook aan herinneren dat de regel is dat u alle ontvangen bedragen zo spoedig 

mogelijk doorgeeft aan de POD MI en bij afbetalingsplannen minstens eenmaal op het 

einde van het jaar wat er gedurende dat jaar ontvangen werd. 

Ontvangsten in BBC van vorderingen ontstaan in NOB (Schaubroeck) 

Bij de conversie van NOB naar BBC werden de rechten op de 7-rekening niet apart 

geconverteerd. Zodoende komen ontvangsten voor rechten gecreëerd in NOB nu 

allemaal samen terecht op een soort bulkrekening 4990000 in BBC. 
Dit gaf vertraging tijdens de inspectie, gezien de ontvangsten voor de periode vanaf BBC 

slechts veel later aan de inspectie konden worden overgemaakt. Het OCMW werkt met 

BBC vanaf 2014 en er werd één ontvangst teruggevonden in het jaar 2014 voor Wet 65 

na manueel nakijken van deze bulkrekening door het OCMW. 

Ontvangsten van vorderingen die opgemaakt werden in de jaren van de NOB, maar die 

tijdens de jaren van de BBC ontvangen worden moeten ook doorgegeven worden aan 

POD MI. Het wordt aanbevolen deze dossiers met hun ontvangsten extra-

boekhoudkundig in bijvoorbeeld excel bij te houden en deze ontvangsten ook door te 

geven aan de POD MI via het formulier F. 

 

De periode waarop de terugvordering betrekking heeft is niet meer aangeduid in de lijsten die uit 

BBC komen (Schaubroeck) 

In de lijsten die het OCMW voorlegt betreffende de ontvangsten dient de periode waarop 

de terugvordering betrekking had vermeld te worden. Terwijl de omschrijving van de 

terugvordering duidelijk stond vermeld op de lijsten uit NOB was dit niet meer het geval 

voor de jaren vanaf wanneer men met BBC is beginnen werken. Op deze manier kan 

tijdens de inspectie niet vastgesteld worden of het betoelaagde bedragen betreft. 

 

Boekingen op individuele rekening / derde 

Er werd vastgesteld dat teruggevorderde bedragen die ontvangen worden van externe 

instanties zoals de Rijksdienst voor Kinderbijslag worden ingeboekt in de boekhouding 

onder derde “Rijksdienst voor Kinderbijslag” zodat niet duidelijk is voor welke persoon 

dit bedrag bij de Kinderbijslag werd gerecupereerd. Bovendien komt dit bedrag dan niet 

op de derdenfiche van deze persoon terecht. Het wordt aanbevolen om bedragen die via 

subrogatie ontvangen worden steeds in te boeken op de cliënt van het OCMW waarop 
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deze bedragen betrekking hebben. 

 

Boekingen van betoelaging door POD MI 
De betoelaging van POD MI wordt soms als opbrengst tussen de van cliënten te 

recupereren bedragen geboekt op de 7-rekening, terwijl er een andere, aparte 7-rekening 

werd voorzien in de boekhouding voor de betoelaging van POD MI. Er zou moeten op 

gelet worden steeds op de juiste rekening te boeken, anders leidt dit tot verwarring. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Op basis van de vergelijking van de globale cijfers werd er een verschil vastgesteld tussen 

de betoelaging en de uitgaven in het nadeel van het OCMW, maar een veel groter verschil 

tussen de terugvorderingen bij POD MI en de ontvangsten in de boekhouding van het 

OCMW in het nadeel van POD MI. 
 

Hierna vindt u de aanbevelingen betreffende de vaststellingen gedaan tijdens de inspectie: 

 

Compensatie tussen betoelaging en teruggevorderde bedragen bij POD MI 

Er vindt een compensatie plaats tussen betoelaging en terugvorderingen, doordat het 

OCMW de betoelaging bij POD MI retroactief gaat verminderen via regularisaties van het 

formulier B in plaats van de effectieve ontvangsten door te geven aan POD via formulier 

D. 

Dat is ook meteen de verklaring van het verschil in de uitgaven in het nadeel van het 

OCMW. De betoelaging bij de POD MI werd immers verlaagd, terwijl de uitgave in de 

boekhouding niet werd verlaagd maar op het origineel, hoger bedrag bleef staan. Terwijl 

werd er een ontvangst in de boekhouding ingeboekt met het bedrag van dit verschil. 

Hoewel dit netto hetzelfde resultaat geeft, geeft dit ook een vertekend beeld bij de 

cijfervergelijking. Bijkomend nadeel is dat er in dat geval dient afgepunt te worden, omdat 

we met loutere cijfervergelijking een te groot verschil uitkwamen bij de ontvangsten, 

vanwege deze werkwijze. 

Er wordt geadviseerd om de transparantie in de doorgave van ontvangsten naar de POD 

MItoe te verhogen: als de aangemaakte vorderingen leefloon met betrekking tot wat de 

begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW leiden tot effectieve terugbetalingen 

aan het OCMW door betrokkenen, dan moeten deze bedragen verplicht doorgegeven 

worden aan de POD, en bij voorkeur als zijnde een ontvangst, dus via het formulier D. 

Bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in één 

keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk via het 

terugvorderingsformulier D overgemaakt te worden aan de POD. Voor afbetalingen dient 

het OCMW minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het 

terugvorderingsformulier D over te maken. Compensaties via regularisaties moeten zo 

veel mogelijk vermeden worden. In de plaats daarvan wordt het aangeraden te werken 

met recuperaties via het formulier D. 

 

De geïnde terugvorderingen worden niet of niet op de correcte manier doorgegeven aan de POD 
MI. 

Momenteel worden niet alle ontvangsten doorgegeven aan de POD MI en de ontvangsten 

die wel worden doorgegeven, worden niet op de correcte manier doorgegeven (zie ook 

hierboven). De teruggave aan de POD MI gebeurt nu immers door het regulariseren van 

het formulier B of een intrekking via formulier C, terwijl dit met het specifieke 

terugvorderingsformulier D zou dienen te gebeuren. Dit zou de transparantie verhogen en 

zou ervoor zorgen dat de verwerking van de toelage bij de POD MI meer aansluit bij de 
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boekhoudkundige situatie. In de boekhouding van het OCMW werd er immers 

daadwerkelijk eerst een uitgave en nadien een ontvangst geboekt, terwijl bij de POD MI de 

uitgave nadien gewoon werd verlaagd tot het bedrag van de netto uitgave die bij het 
OCMW overbleef na het inboeken van de ontvangst. 

 

Aparte artikels gebruiken 

Er zou voor iedere gesubsidieerde materie een aparte uitgaven- en opbrengstenrekening 

dienen te worden voorzien. Zo zou er enerzijds een artikel dienen te zijn voor alles wat 

met leefloon te maken heeft (en verhoogd leefloon, installatiepremie RMI, GPMIs, …) en 

anderzijds een artikel voor alles wat met tewerkstelling te maken heeft (artikel 60, sociale 

activering, …), desnoods de tewerkstelling samen met die van Wet 65, gezien sinds 1 juli 

2014 alle tewerkstelling (dus zowel RMI als W65) wordt betoelaagd door het Vlaams 

gewest en dit dus één en dezelfde materie is vanuit het oogpunt van de subsidie hiervoor. 

Ontvangsten in BBC van vorderingen ontstaan in NOB (Schaubroeck) 

Hier geldt dezelfde opmerking als voor Wet 65 (cfr. supra). 

Na manueel nakijken door het OCMW van de bulkrekening geconverteerd uit NOB in 

BBC, werd er geen enkele ontvangst teruggevonden voor het jaar 2014 voor RMI. 

 

De periode waarop de terugvordering betrekking heeft is niet meer aangeduid in de lijsten die uit 

BBC komen (Schaubroeck) 

Hier geldt dezelfde opmerking als voor Wet 65 (cfr. supra). 

 

  

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vond een debriefing plaats op de laatste dag van de controle in het bijzijn van de 

voorzitter, de secretaris, de boekhoudster en enkele maatschappelijke werkers. De 

resultaten en aanbevelingen werden besproken. Tijdens de debriefing konden er ook 

bijkomende vragen gesteld worden. Er werden aanbevelingen voor de toekomst gegeven. De 

debriefing had plaats in een constructieve sfeer. 
 

 

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 2012-2014 Zie bijlage 2 
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Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorde

rings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2010-2012 € 32.344,32 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 € 7.592,35 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 

2010-2014 € 5.480,35 
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 VAN 2010 T/M 

2012 
 

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 volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 

 

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

 

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 
 

2. Administratieve controle 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen: 

 

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

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

02/04/1965 

 

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

toegepast: 

 

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de vereiste facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 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. Financiële 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  
 

Vanaf een bepaald bedrag per soort kosten worden alle formulieren gecontroleerd (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). 

Indien het bedrag lager is, wordt een steekproef van formulieren vastgelegd en 

gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde “niet-stratificatieformulieren”).  

 
Legende van de soorten kosten: 

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 
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Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de 
steekproef van niet-stratificatieformulieren: 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal (in €) 

Totaal steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na 

extrapolatie 

(in €) 

Med1 19.929,52 2.656,95 7,50 Ja 161,07 1.208,02 

Far1 8.473,66 1.103,19 7,68 Ja 90,50 695,04 

Amb1 5.225,10 1.459,43 3,58 Ja 622,15 2.227,30 

Hosp1 1.738,73 1.738,73 1,00 Ja 712,79 712,79 

TOTAAL           € 4.843,15 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt € 4.843,15. 

 

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 18.650,30 1.451,13 

Far2 2.754,85 660,17 

Amb2 1.363,56 90,78 

Hosp2 8.121,11 903,08 

TOTAAL   € 3.105,16 

 

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

de stratificatie bedraagt € 3.105,16. 

 

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

 

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten voor niet aan POD 
doorgegeven ontvangsten. 
 

Voor betrokkene Raju Singh werd door het OCMW op 22/10/2015 een bedrag ontvangen 

van de verzekering van de tegenpartij van € 24.396,01. 

 

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

ontvangsten in de boekhouding bedraagt € 24.396,01. 
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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 onder: 

Thema’s -> Medische hulp -> (Dringende) medische hulp. 

Deze uitleg staat vermeld in het document getiteld “Informatiedocument : de 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 € 4.843,15 + € 

3.105,16 + € 24.396,01 = € 32.344,32 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 VAN 2012 T/M 2014 
 

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 zo 

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 € 248,66. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

Bij de boekhoudkundige controle werd eveneens 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 een te 

veel ontvangen toelagen van € 7.343,69 aan het licht gebracht.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

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

€ 248,66 + € 7.343,69 = € 7.592,35 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

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) zouden u nog kunnen 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 Front Office (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 Front Office u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

mailto:vraag@mi-is.be


16 
 

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 VAN 2010 T/M 2014 
 

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)  
 

Wanneer de analyse wordt gemaakt van de uitgaven en de terugvorderingen apart merken 

we een tekort in de uitgaven in het nadeel van het OCMW groter dan 1% en een verschil in 

de terugvorderingen in het nadeel van de POD MI groter dan 10%. 

 

Op basis van deze percentages wordt beslist om de terugvorderingen per dossier te 

analyseren. 

 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2010-2014 217.539,15 226.413,90 -8.874,75 -4,08% 

Terugvorderingen periode 2010-

2014 

0,00 20.383,55 20.383,55 100,00% 

Netto-uitgaven periode 2010-2014 217.539,15 206.030,35 11.508,80 5,29% 

Verschil in betoelaging aan 50%   5.754,40  

 

U kan de eventueel te weinig ontvangen toelagen nog navorderen. Hiervoor moet de 

aanvankelijke termijn van 45 dagen worden nageleefd en moet u zelf de regularisaties aan 

onze diensten bezorgen (art. 21 §6 van de Wet van 26/05/2002). 

 

Maar gezien er werd vastgesteld dat de ontvangsten bij POD worden doorgegeven als 

regularisaties van de aangevraagde betoelaging, is dit de verklaring van de op het eerste zicht 
te weinig betoelaagde uitgaven van het OCMW. 

 

2. Controle van de dossiers 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Er werden geen dossiers geanalyseerd, gezien het verschil binnen de accepteerbare marge 

viel.  

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen per begunstigde in 

controletabel 4C. 
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Een te veel ontvangen toelage van € 5.480,35 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

 

3. Conclusies  
 
Voor de gecontroleerde periode 2010-2014 bekwam de inspectie de volgende resultaten: 

 

Uit uw uitgaven kan worden afgeleid dat uw OCMW eventueel te weinig toelagen zou 

hebben ontvangen, doch zoals reeds uitgelegd, betreft het een retro-actief verminderen van 

de betoelaging om de ontvangsten in de boekhouding te compenseren, terwijl de uitgaven in 

de boekhouding niet verminderd worden. M.a.w. hetgeen het OCMW op het eerste zicht 

tekort komt in de betoelaging wordt gecompenseerd door wat het OCMW geïnd heeft aan 

ontvangsten. 

 

De desbetreffende te weinig ontvangen 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 Front Office 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.  

 

Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 

5.480,35 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een 

gedetailleerde beschrijving. 

 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 
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