
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 4 en 

5 februari 2019. 

 

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, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Kapelle-op-den-Bos 

Evert Larockstraat 22 

1880 Kapelle-op-den-Bos 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   2 

   

  Kapelle-op-den-Bos/W65M-RMID/2019 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 
2015-2017 

Bijlage 1: Controle van de medische 

bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 

02/04/1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 
2018 

Bijlage 3: Controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 4: Controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

Stookoliefonds 

6 Controle van het Uniek Jaarverslag 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van het Uniek 

Jaarverslag 

7 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

knipperlichten, OB van 14/03/2014 

 

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

verslag 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw 

OCMW gestuurd op 16/01/2019.  

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren 

van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

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. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de 

aanbevelingen per gecontroleerde materie. Deze hebben betrekking op het naleven van de 

regelgeving en/of de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per 

dossier vindt u in de controleroosters onderaan dit verslag.  

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Inhoudelijke controle dossiers 

 

Residuair recht - In het geval dat een begunstigde een tewerkstelling aanvat, moeten er stappen 

ondernomen worden om de aansluiting bij de mutualiteit in orde te brengen aangezien iemand 

kan aangesloten worden op basis van een tewerkstelling. 
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Wie werkt én op die manier bijdragen betaalt aan de sociale zekerheid kan zich aansluiten 

bij een ziekenfonds. Een werknemer in dienstverband die zich wil aansluiten bij een 

ziekenfonds, moet één van de volgende documenten voorleggen: 
- het document "bewijs van onderwerping aan de sociale zekerheid" ingevuld door 

de werkgever  

- of een schriftelijke verklaring van de werkgever met vermelding van diens R.S.Z.-

nummer 

- of een "bijdragebescheid" betreffende een tewerkstelling (dat is het bewijs vanwege 

de R.S.Z. dat de sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald) 

Bij een nieuw dossier dient het OCMW standaard na te kijken of er de periode 

voorafgaand aan de eerste aanvraag geen tewerkstelling is geweest waardoor betrokkene 

kan aangesloten worden bij het ziekenfonds. Dit geldt ook voor personen die verblijven in 

het LOI. Via de Kruispuntbank kan de tewerkstellingssituatie opgevraagd worden. Dit is 

zeker nodig vanaf het moment dat de begunstigde over een arbeidskaart beschikt (te 

vinden onder code 198 van Transactie 25). 

Na aansluiting kan het ziekenfonds zelf nagaan of er verder sociale zekerheidsbijdragen 

worden betaald.  Dat gebeurt aan de hand van het identificatienummer van de sociale 

zekerheid voor betrokkene. Dit nummer komt overeen met het rijksregisternummer van 

betrokkene.  Volgens artikel 60§5 van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de 

OCMW moet het OCMW een persoon aan wie hulp wordt geboden die niet verzekerd is 

tegen ziekte en invaliditeit lid maken van een verzekeringsinstelling naar keuze (van de 

begunstigde) en bij gebreke aan een dergelijk keuze van de Hulpkas voor Ziekte-en 

Invaliditeitsverzekering.  

Het is dus de wettelijk verplichting om de personen die aan bovengenoemde voorwaarden 

voldoen te doen aansluiten bij een mutualiteit, indien mogelijk. De medische kosten van de 

bovengenoemde personen dienen prioritair teruggevorderd te worden van het 

ziekenfonds. Het recht op maatschappelijke dienstverlening is immers een residuair recht: 

het OCMW dient volgens artikel 60 §2 van de organieke wet van 08/07/1976 alle nuttige 

raadgevingen te verstrekken en stappen te doen om aan de betrokkenen alle rechten en 

voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of buitenlandse wetten aanspraak 

kunnen maken. 

 

Ook voor de dossiers ingediend in het kader van Mediprima en voor tussenkomst in de medische 
kosten via Wet ’65 dienen de stromen uit KSZ geraadpleegd te worden in het kader van het 

sociaal onderzoek. 

 

De kennisgevingen van de beslissingen betreffende de medische kosten en Mediprima voldoen 

niet aan de vormvereisten:  

 de einddatum ontbreekt voor de beslissing betreffende Mediprima  

Een medische kaart is voor personen die in het LOI verblijven maximum één jaar geldig en 

voor personen die illegaal op het grondgebied verblijven slechts drie maanden geldig. Het 

is aan te raden om een einddatum in de beslissing te vermelden, ten einde op tijd de 

dossiers te herzien. 

 er is geen aparte beslissing betreffende medische kosten aanwezig, enkel een beslissing 
betreffende het LOI. 

Aangezien de terugbetaling van de tussenkomst in de medische kosten geregeld wordt via 

een andere wetgeving dan de LOI wetgeving, dient er een aparte beslissing geformuleerd 

te worden. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Tijdens de controle werden er onregelmatigheden vastgesteld bij het toekennen van een 

installatiepremie en de categorie ex-dakloze: een installatiepremie werd toegekend aan een 

persoon die zijn intrek nam in een doorstroomwoning, in een ander dossier werd de 

installatiepremie aangevraagd bij het verlaten van het LOI en op een spaarrekening geplaatst tot 

de gerechtigde zij eigen woning zou betrekken.  

Een installatiepremie kan pas worden toegekend wanneer de dakloze persoon zijn 
dakloosheid verliest door een eigen woning te betrekken. De premie moet ook 

onmiddellijk in zijn geheel aan de betrokkene uitbetaald worden en niet op een 

spaarrekening gezet worden. Een doorstroomwoning is geen eigen woning, het is niet de 

bedoeling dat de installatiepremie wordt aangewend om een woning van het OCMW te 

installeren. 

Daaraan gekoppeld is er ook pas recht op een betoelaging van 100% als de dakloze 

effectief zijn dakloosheid verliest (omzendbrief 7 mei 2007 betreffende dakloosheid; 

omzendbrief betreffende RMI 05/03/2018 en de Wet van 26 mei 2002 artikel 42). 

 

GPMI 

 

In het kader van het GPMI (nieuwe regelgeving sinds 01/11/2016) werden volgende vaststellingen 

gedaan die nog voor verbetering vatbaar zijn: 

 In een aantal dossiers is er geen sociale balans aanwezig en de sociale verslagen hebben 

enkel betrekking op de toekenningsvoorwaarden RMI. Niet alle levensdomeinen komen 

aan bod. 

     Ook voor studenten moet er een sociale balans opgemaakt worden. 

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is 

belangrijk dat er in de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de 
nodige tijd wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat 

het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen, de vaardigheden, de 

bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting 

komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het GPMI kan de 

betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een 

inschakeling in het arbeidsproces.  

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

levensdomeinen, niet enkel de zes wettelijke toekenningsvoorwaarden) kan een 

GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op 

maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten vastgelegd in het GPMI vormen de 

basis voor de evaluaties. 

 De te ondernemen stappen voor de begunstigde in het GPMI zijn in zeer algemene 

termen opgesteld en niet aangepast aan de individuele situatie van de betrokkene. 

 In geval van een toekenning categorie gezinslast en de aanwezigheid van een partner 

moet er ook voor de partner van de RMI-gerechtigde een sociale balans en GPMI 

opgemaakt worden. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Er kon vastgesteld worden dat de opmerkingen uit voorgaande controles werden opgevolgd 

en al een aantal wijzigingen werden doorgevoerd. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 5 februari in aanwezigheid van de secretaris en de 

maatschappelijk werkers. Bovenstaande opmerkingen en resultaten werden besproken. 

 

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 tekorten 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 

2015-2017 € 2628,64 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 
Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2018 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 
Op een van de 
volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van terugvordering. 

 

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: 

Het diensthoofd van de inspectiedienst, 

 

 

 
 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN 

VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2015-2017 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

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

individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten) 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 
in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 

 
Controle van de dossiers met kosten via het formulier D 
 
De controle werd uitgevoerd op een steekproef van twee individuele dossiers. 

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

toegepast:  

 De beslissing / kennisgeving van de beslissing 

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

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 
Controle van de dossiers met kosten via MEDIPRIMA 
 
De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers. 

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

toegepast:  

 Controle van de verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of 

verzekering in land van oorsprong (HZIV) 

 De beslissing / kennisgeving van de beslissing 
De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

De inspectie vordert €1771,73 terug, en dit wegens de volgende vaststellingen. 

 Betrokkene is aansluitbaar bij ziekenfonds wegens verblijfskaart en/of tewerkstelling 

(aandeel ziekenfonds ziekenhuiskosten wordt teruggevorderd) 
 
 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 
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 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: 

 naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965 voor de farmaceutische kosten 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten 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:  

 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). 

 

Detail 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”).  
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Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kostentype 

Subsidie totaal 

niet stratificatie-

formulieren 

(in EUR) 

Totaal 

steekproef 

(in EUR) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in EUR) 

Terugvordering na 

extrapolatie 

(in EUR) 

MED1 9 454,17 1371,03 6,90 NEEN 88,81 88,81 

FAR1 2 613,60 576,12 4,54 JA 166,10 754,09 

AMB1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOP1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 842,90 

 
Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

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

de steekproef bedraagt € 842,90 

 

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

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie 

 

Kostentype 

Totaal van de 

stratificatie-

formulieren 

(in EUR) 

Terugvordering 

stratificatie-

formulieren 

(in EUR) 

MED2 0,00 0,00 

FAR2 23 846,45 13,95 

AM2 0,00 0,00 

HO2 0,00 0,00 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) 13,95 

 

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

de stratificatie bedraagt € 13,95. 

 

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”.  

http://www.mi-is.be/
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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 1771,79 (dossiers 

Mediprima)+ 842,90 (steekproef) + 13,95 (stratificatie) = € 2628,64 te veel aan toelagen 

ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 
 
Naar aanleiding van deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze 

informaticatoepassing definitief afgesloten worden.  

 

  

http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 3 

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (WET 

VAN 02/04/2002), OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET KB VAN 11/07/2002 – JAAR 

2018 

 

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:  

 de beslissingen 

 de kennisgevingen 

 het GPMI 

 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN STEEKPROEF  
 

10 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

 

3. CONCLUSIE 
 

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.  

 


