
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag – deel 1 

 

Geachte Voorzitter,  

 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 25, 

26, 27 en 28 januari; 8, 9, 10 en 11 februari 2016; 14, 15 en 16 maart 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  

Jette 

Sint-Pieterskerkstraat 47 

1090 Jette 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   5 
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

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

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 
integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 
terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 

aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 
boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 
partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 
door de Regering werd besloten.  

 

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

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

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

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

  

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

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2012 

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 
Referentiejaar 2014 

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) 

 
2014 

Bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

2014 
Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 
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 bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden 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 

 

Controle Dossiers 

 

De meeste gecontroleerde dossiers zijn conform de regelgeving: alle nodige stukken waren 

aanwezig, de sociale verslagen waren inhoudelijk goed, de huisbezoeken worden consequent 

uitgevoerd en de procedures werden gevolgd. 

 

In twee dossiers werd vastgesteld dat er geen geldige lopende beslissing aanwezig was met 

bijbehorend sociaal verslag. In één ander dossier werd vastgesteld dat er geen ondertekende 

steunaanvraag was, geen eigen sociaal onderzoek werd gevoerd en dat de begunstigde nooit was 
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gezien. De kosten verbonden aan deze drie dossiers werden teruggevorderd. 

 

Een beslissing van tussenkomst in de dringende medische kosten kan maximaal één jaar 
lopen. Na een periode van één jaar dient het dossier herzien te worden en dient het sociaal 

onderzoek opnieuw gevoerd te worden waarvan de resultaten worden genoteerd in een 

sociaal verslag. 

 

Het louter betalen van een factuur behoort niet tot de taak van het OCMW. Iedere 

steunaanvraag dient beoordeeld te worden in het licht van de opdracht van het OCMW 

zoals omschreven in artikel 1 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, met name 

eenieder in de mogelijkheid te stellen om een menswaardig leven te leiden. We verwijzen 

naar de omzendbrief van 25/03/2010 betreffende het sociaal onderzoek vereist voor de 

terugbetaling van de medische kosten in het kader van de Wet van 2 april 1965 en het 

Ministerieel Besluit van 30 januari 1995 die geldt als leidraad ter beoordeling van de 

behoeftigheid van de steunaanvrager van medische kosten. 

 

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

behoeftigheid van betrokkene aantonen. 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 is aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de 

begunstigde naar voor komt.  

Een loutere raadpleging van een register is onvoldoende. Bijvoorbeeld indien er een 

werkvergunning aan de aanvrager wordt uitgereikt tijdens (code 198) de periode van de 

kosten, dient er nagegaan te worden of de betrokkene gewerkt heeft en eventueel noteren 

in het sociaal verslag. 

Indien bepaalde personen reeds langer dan 1 jaar in België verblijven dient men hiervan 

bewijsstukken aan te treffen in het dossier. Er dient opvolging te zijn van de dossiers en er 

moet voldoende informatie verzameld worden opdat de OCMW-Raad een beslissing kan 

nemen. 

 

In de dossiers waar een persoon in het bezit is van een arbeidsvergunning wordt dit gegeven niet 
opgenomen in het sociaal verslag. 

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

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

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

betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in het 

LOI. 

 

In een aantal kennisgevingen werd vastgesteld dat de beslissing betreffende tussenkomst in de 

medische kosten geen einddatum heeft.  

Een tussenkomst in de medische kosten kan maximaal toegekend worden voor een periode 

van één jaar. Het dossier dient minimum één keer per jaar herzien te worden. 

 

Controle medische bewijsstukken/ facturen 

 

Tijdens de controle van de medische bewijsstukken werden onderstaande tekortkomingen 

vastgesteld, de kosten verbonden aan deze medische bewijsstukken werden allemaal ingehouden. 

 Voor personen die illegaal in het land verblijven – personen die uitgeprocedeerd zijn (C-
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statuut) en clandestiene personen (D-statuut) – dient er een attest dringende medische 

hulp aanwezig te zijn. Bij heel wat ingediende kosten ontbrak dit attest. 

 Een aantal facturen konden niet voorgelegd worden. 

 Eén factuur werd dubbel ingediend (groot bedrag). 

In een aantal aangiftes werden de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en de Wet van 2 

april 1965 niet gevolgd, ook deze kosten zullen teruggevorderd worden. 

 Er werden niet vergoedbare producten en medicijnen aangevraagd. 

 Er werden facturen ingediend voor personen die aansluitbaar waren bij de mutualiteit. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Op basis van de gecontroleerde dossiers kunnen we algemeen stellen dat de sociale verslagen 

inhoudelijk sterk zijn en de beslissingen grotendeels conform de wetgeving zijn.  

We vragen wel uw aandacht voor onderstaande opmerkingen en/of verbeterpunten die werden 

vastgesteld tijdens de inspectie. 

 

Onderzoek onderhoudsplicht – In een aantal gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat er 

onterecht een onderzoek werd gedaan naar de onderhoudsplicht bij de kinderen van de aanvrager 

van het RMI. 

Een onderzoek naar onderhoudsplicht kan enkel bij de kinderen van de aanvrager 

uitgevoerd worden indien er de laatste vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tot RMI een 

aanzienlijke daling van het patrimonium is van de aanvrager zonder aanwijsbare reden 

(artikel 48 van het KB van 11 juli 2002).  

Bij de ouders van de aanvrager kan onderzoek gedaan worden naar de onderhoudsplicht 

zolang de aanvrager de burgerlijke meerderjarigheid niet heeft bereikt of zolang de 

aanvrager recht heeft op kinderbijslag (artikel 47 van het KB van 11 juli 2002). 

 
Financieel onderzoek – In het kader van het financieel onderzoek worden onterecht 

rekeninguittreksels opgevraagd van alle meerderjarige personen die inwonen bij de aanvrager.  

Voor de berekening van het leefloon in geval van samenwoonst kan enkel rekening 

gehouden worden met de inkomsten van de partner van de aanvrager (verplicht), de 

inkomsten van meerderjarige ascendenten en/of descendenten in de eerste graad van de 

aanvrager (optioneel). Met de inkomsten van andere meerderjarige personen die bij de 

aanvrager inwonen kan en mag geen rekening gehouden worden (artikel 34 §1-3 van de 

Wet van 26 mei 2002). Bijgevolg is er geen wettelijke basis om deze rekeninguittreksels op 

te vragen. 

 

Motivering weigering van het RMI – In de kennisgeving van de beslissing worden in geval van 

weigering steeds meerdere redenen aangehaald in de motivering. In een aantal gevallen hebben de 

aangehaalde redenen geen wettelijke basis die een weigering van het RMI ondersteunen. 

Een aanvraag tot het recht op maatschappelijke integratie kan enkel geweigerd worden op 

basis van het niet voldoen aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden. Indien de aanvrager 

niet voldoet aan één van deze zes voorwaarden kan het recht op maatschappelijke 

integratie geweigerd worden. Indien de voorwaarden voldaan zijn en de maatschappelijk 

werker heeft het sociaal onderzoek kunnen afronden, kan de toekenning van het RMI in 

principe niet geweigerd worden. 

 

Kennisgeving van de beslissing – Indien het bedrag van het leefloon maandelijks dient berekend te 

worden, wordt op de kennisgeving van de beslissing enkel een simulatieberekening vermeld. De 
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begunstigde ontvangt geen kennisgeving met de effectieve bedragen. 

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

worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 §2 van de Wet van 26 mei 
2002). 

 

Intakeformulier – Er werd vastgesteld dat het intakeformulier in een aantal dossiers ontbreekt of 

onvolledig is. 

Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager 

(artikel 6§2 van het KB van 11 juli 2002). Dit formulier levert alle gegevens nodig voor het 

opstellen van een duidelijke samenvatting van de materiële, sociale en financiële toestand 

van de aanvrager en geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële 

organismen. Dit document dient steeds in het dossier aanwezig te zijn. 

 

GPMI – In een groot aantal gecontroleerde dossiers zijn er geen of onvoldoende evaluaties 

aanwezig en in een aantal gevallen zelfs geen geldig GPMI. 

Het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie is een verplichting voor de 

aanvragers van jonger dan 25 jaar en moet gebeuren binnen de drie maanden na het 

indienen van de aanvraag (art. 19, KB 11/07/2002).  

Het kan gaan over studies met volledig leerplan, over een opleiding, maar ook over het 

zoeken naar een betrekking of kan de vorm aannemen van een algemeen GPMI 

(geïndividualiseerd project maatschappelijke inschakeling). 

Indien het gaat om een GPMI met voltijds leerplan, kan het OCMW aanspraak maken op 

een verhoging van de toelage van 10% indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

- dat uw OCMW gebruik maakt van deze verplichting tot terugvordering bij de 

onderhoudsplichtigen (zie artikelen 26 en 28 van de wet van 26/05/2002).  

- de uitvoering van de evaluaties gekoppeld aan het GPMI en dit per kwartaal. 

Indien de voorwaarden niet zijn voldaan, is er geen recht op de verhoging van 10% en wordt 

deze door de inspectiedienst teruggevorderd. 

Om te vermijden dat er periodes ontstaan zonder geldig GPMI kan er een contract 

opgemaakt worden voor de volledige studieduur waarbij eventuele wijzigingen in een 

annex/bijlage worden vastgelegd (artikel 11, wet van 26 mei 2002 – omzendbrief van 

03/08/04). 
 

Werkbereidheid en inschrijvingsattest VDAB/Actiris – Het OCMW vraagt aan de 

aanvrager/begunstigde een attest van werkzoekende ook als er billijkheid of gezondheidsredenen 

worden ingeroepen ten aanzien van de werkbereidheidsvoorwaarde. 

Aanvragers en personen die reeds het RMI ontvangen dienen een attest van de VDAB of 

Actiris te bezorgen aan het OCMW, met uitzondering van de gerechtigden die niet 

arbeidsgeschikt zijn wegens gezondheids- of billijkheidsredenen (omzendbrief 07/02/2014). 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Uw Centrum besteedt de fondsen conform de regelgeving. De voorgelegde dossiers bevatten de 

gevraagde bewijsstukken en de termijnen werden gerespecteerd. Eén kleine opmerking betreffende 

de bewijsstukken voor personen die behoren tot de categorie 1. Graag een bewijs uit voor alle leden 

van het gezin en niet alleen voor de aanvrager (klever van het ziekenfonds is onvoldoende wegens 

niet gedateerd). 
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Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Algemeen kan worden besloten dat het OCMW behoorlijk werkt voor wat betreft het Fonds, er 

werd een conventie gesloten en er worden tussenkomsten verleend aan diverse activiteiten. De 

middelen worden echter niet volledig aangewend en de bewoners van het rusthuis zijn vaak de 

begunstigde van de georganiseerde activiteiten. 

 

Alle kosten verbonden aan een activiteit waarbij niet alle deelnemers tot de doelgroep behoren, 
worden ingediend via het Uniek Verslag. 

Wanneer het OCMW een activiteit organiseert of wil steunen die bestemd is voor 

personen die tot de doelgroep behoren en personen die niet tot de doelgroep behoren zal 

enkel de financiering bestemd voor doelgroep ten laste worden genomen (= 

proportionaliteitsregel).  

Bijgevolg zal het volstaan om een verdeelsleutel toe te passen op de kosten die werkelijk 

zijn gemaakt voor de verschillende activiteiten. Deze verdeelsleutel moet kunnen worden 

ondersteund en de realiteitswaarde ervan moet worden aangeduid op vraag van de 

controledienst van de POD Maatschappelijke Integratie. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Er konden tijdens de inspectie geen tekortkomingen vastgesteld worden, het OCMW werkt conform 

de richtlijnen en de wetgeving ter zake. De middelen van het Fonds worden correct aangewend. De 

dossiers uit de steekproef waren volgens de richtlijnen opgesteld en alle bewijsstukken waren 

aanwezig. Uw Centrum heeft enkele goede projecten lopen, we kunnen u enkel aanmoedigen om 

op deze weg verder ter gaan. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

De voorbereiding van de controles was veel beter dan voorgaande jaren. Er werd op dit vlak 

een goede vooruitgang geboekt. 

Op inhoudelijk vlak zien we nog steeds een positieve evolutie, opmerkingen uit voorgaande 

controles werden ter harte genomen en toegepast, we kunnen u alleen aanmoedigen om 

ook de huidige opmerkingen op dezelfde manier te behandelen. 

 

Debriefing 

Er werden verschillende debriefingmomenten gehouden betreffende de verschillende 

materies met de personen verantwoordelijk voor de betreffende materies. 

Op 08/02/2016 werden de resultaten van de controle medische kosten, gedeelte facturen 

besproken. 

Op 10/02/2016 werden de resultaten van de controle medische kosten, gedeelte dossiers 

besproken. 

Op 14/03/2016 werden de resultaten van de controle RMI Dossiers besproken. 

Op 16/03/2016 werden de resultaten van de controle stookoliefonds, Sociaal fonds gas en 

elektriciteit en participatie en sociale activering besproken. 
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Algemene opmerkingen van het OCMW 

Geen opmerkingen betreffende de samenwerking met de POD MI. 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 
De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

controle van de medische 

kosten 

2012 € 134.060,65 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2014 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en 

Sportieve Ontplooiing 

2014 € 664,66 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering 

tot terugbetaling 

die u zal 

ontvangen 

 

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 
 

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 achttien 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 in de 

meerderheid van de gecontroleerde dossiers werden toegepast. Er zijn in een aantal dossiers 

fouten vastgesteld betreffende de steunaanvraag en kennisgeving van de beslissing, maar geen 

structurele problemen. 

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: 

 de 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. 

 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels:  



10 
 

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 

kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 

steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

 

Extrapolatieformule: 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

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

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

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

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

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

Kosten-

type 

Subsidie-totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef (in 

€) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

med1 21.812,79 2639,58 8,26 JA 793,12 6551,17 

far1 29.264,33 4038,47 7,25 JA 331,51 2403,45 

amb1 79.995,96 8151,15 9,81 NEE 333,47 333,47 

hosp1 166.218,39 57688,03 2,88 JA 19908,06 57335,21 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 66.623,30 

 
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 € 66.623,30.  

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 

(in €) 

Totaal van de 
terugvordering 

(in €)   

Med2 30.109,03 736,33 

Far2 22.086,10 3.014,58 

Amb2 25.071,87 17.012,85 

Hosp2 333.368,24 46.673,59 

TOTAAL terug te vorderen ( in EUR) 67.437,35 

 

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

de stratificatie bedraagt € 67.437,35.  

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 € 66.623,30 + € 

67.437,35 = € 134.060,65 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 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  
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 
van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 

individuele dossiers. 

 

 

1. Algemene analyse van de procedure  
 

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

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 

de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 
de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

 

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

betrekking tot de volgende elementen: 

 het aanvraagformulier 

 de kennisgeving/ beslissing 

 de bewijsstukken 

 

 

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

50 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

 

3. Conclusies 
 

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

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

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

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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 BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2015 
 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 
OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 

een steekproef van dossiers.  

 

 

1. Boekhoudkundige controle 
  

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Eventueel subsidietekort 

€ 5519,2 € 5186,28 € 332,92 

 

Het vastgestelde tekort is te verklaren door het niet gelijk lopen van de regels betreffende 

het toewijzen van de ingediende dossiers per verwarmingsperiode, met het boekjaar.  

 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken  
 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  
 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

 factuur of leveringsbon;  

 statuut van de aanvrager;  

 zijn bestaansmiddelen; 

 identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); 

 gezinssamenstelling. 
 

Uw centrum heeft 38 dossiers verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN 

DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2014 
 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 
vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

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

soorten activiteiten.  

 

 

1. Algemene analyse van het gebruik van het fonds 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 51055,00 (activiteiten) + 
€ 32215,00 (kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt. 

 Er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn. 

 Bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen maken 
van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar. Tijdens de 

controle werd opgemerkt dat de bewoners van het rusthuis vaak een tussenkomst 

van het Fonds konden genieten. 

 De tussenkomst wordt indien mogelijk rechtstreeks betaald aan de organisatie of 

club. 

 Het OCMW heeft een conventie afgesloten met VZW artikel 27, deze VZW werd 

opgericht in de strijd tegen de sociale uitsluiting. Mensen die in armoede of aan de 
rand van maatschappij leven worden via de VZW in contact gebracht met culturele 

activiteiten om zich op deze manier opnieuw te integreren in de maatschappij. Een 

aantal tickets voor evenementen zijn gratis voor de leden van de VZW en in een 

aantal gevallen dient er een kleine tussenkomst betaald te worden. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  
 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE 
POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 
BOEKHOUDING 

2014 € 72.573,66 € 0,00 € 71.946,64 € 71.946,64 

 
Er is geen terugvordering op basis van de boekhoudkundige vergelijking. 
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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. 
Motivering weigering van de activiteiten: 

1/ gedeeltelijk ontbrekende factuur 

2/ er werd geen verdeelsleutel toegepast op een collectieve activiteit 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

10 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 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van € 664,66.  

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  

  



16 
 

BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 2014 
 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 
hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

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

steekproef van dossiers.  

 

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 237.760,45 om 

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

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 6,46 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

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

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 237.760,45 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 239.358,48 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

 

2. Controle van de tegemoetkomingen voor de betaling van onbetaalde facturen en 
van de maatregelen in het kader van een preventief energiebeleid 
 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 132.552,75  om 

de aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-rekeningen met de 
gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de POD MI. 
 

 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven €      142.073,77 €      142.073,77 

Terugvorderingen €       12.928,27 €       12.928,27 

Netto (uitgaven-
terugvorderingen) 

€     129.145,50 €     129.145,50 

  
Art 6, uitgekeerd bedrag: € 132.552,75 

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 129.145,50 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: €129.145,50 
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Saldo dat reeds gezuiverd werd via het uniek verslag: €3.407,25 

Terug te vorderen saldo: €0,00 

 

Op basis van de boekhoudkundige controle is er geen terugvordering. 

 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  
 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 121.445,17.  

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 
toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B. 

 

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

 

Het OCMW heeft 18 acties aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van €7.700,33.  

1 van deze 18 acties werden gecontroleerd. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7C. 

De preventieve actie bestaat uit energieaudits die werden uitgevoerd door een externe 

firma in het eerste deel van 2014 en energiebesparend materiaal om uit te delen dat werd 

aangekocht naar aanleiding van de audits. 

 

3. Conclusies 
 

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

werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de 

toegekende subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.  

 


