
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geachte Voorzitter,  

 

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

9/10 en 18/10/2018. 

 

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  

Malle 

Blijkerijstraat 53 

2390 Oostmalle 

 

  Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

   Inspectiedienst POD MI  Datumkeuze. 

 

 Klik hier en typ gegevens.  5  

 Klik hier en typ kenmerk. 

  Malle/W65M-W65B-STOF-KNI-GPMI/2018  

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 

Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

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

medische kosten 
2014-2016  

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2013-2016 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de sociale dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2012: boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
2016 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

9 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 

26/05/2002: controle van de GPMI toelagen 
2017 

Bijlage 9: controle van de specifieke 

toelagen GPMI 

 

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 bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

De inspecteur heeft de controles in goede 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 vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.  

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 

bijgevoegd bij het verslag.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 
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Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Er werd een goede administratieve en financiële opvolging van de aangiftes vastgesteld. 

Bij meer bijzondere medische zorgen (zoals tandprothesen, logopedie, bril, …) doet het 

OCMW er goed aan het Informatiedocument medische bewijsstukken te raadplegen. Zie 

ook Bijlage 1 Punt 4. 

 

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers voldoende verhelderend en concreet genoeg 

omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in meer dan enkel maar 

algemene termen.  De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot 

betrokkene komen voldoende uit de verf. Bij andere dossiers is het tegendeel nog waar.  

Er is nergens vermelding van eventuele afgelegde huisbezoeken. Het wordt aanbevolen dit 

in de sociale verslagen op te nemen.  

Wanneer iemand aansluitbaar wordt bij een ziekenfonds (doordat betrokkene 

bijvoorbeeld erkend werd als vluchteling), dan dient het sociaal verslag duidelijk te 

vermelden welke stappen er gezet werden om betrokkene aan te sluiten en vanaf wanneer 

de begunstigde werd aangesloten. 

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. Er zijn geen bewijzen in de dossiers terug te vinden dat de KSZ 

geraadpleegd werd betreffende tewerkstelling, wanneer begunstigde een 

arbeidsvergunning had. Dit is een wezenlijk onderdeel van het sociaal onderzoek medische 
kosten.  

 

De kennisgeving van de beslissing tot ten laste name medische kosten zijn duidelijk 

geformuleerd, maar omvatten geen duurtijd. Dit moet aangepast worden. In de plaats van 

een duurtijd kan er eventueel de datum vermeld worden tegen wanneer de beslissing ten 

laatste herzien wordt. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Zowel in uitgaven als ontvangsten waren er verschillen te noteren. Er werden zowel 

dossiers gevonden waarbij het OCMW te veel betoelaagd werd, als dossiers waarin het 
OCMW mogelijk te weinig betoelaagd werd. Het is daarom aan te bevelen periodiek de 

maandstaten van de POD MI te vergelijken met de effectieve uitgaven van het OCMW en 

bij verschillen verbeteringen/regularisaties over te maken. 

 

Er werd vastgesteld dat de uitgaven van twee dossiers geboekt werden onder het leefloon: 

- één dossier betrof een RMI-dossier dat verkeerdelijk betoelaagd werd onder wet 65 

- één dossier betrof een Wet65-dossier dat verkeerdelijk geboekt werd onder RMI. 

Er worden voor deze dossiers geen toelagen teruggevorderd, omdat het 

terugbetalingspercentage correct was.  

Dit wordt wel in rekening genomen voor de komende boekhoudkundige controle van het 

RMI waarbij er €1.865,13 bijgeteld zal worden bij de toelage van de POD MI en de 

uitgaven leefloon van het OCMW zullen verminderd worden €3.150. 

 

Het OCMW is verplicht alle gerealiseerde ontvangsten van betoelaagde dossiers via 

formulier F over te maken aan de POD MI. Het OCMW geeft ontvangsten (hoewel weinig 

in aantal) niet door. 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

Er wordt aanbevolen de facturen te boeken vanaf beslissingsdatum in plaats van op 
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leveringsdatum/aanvraagdatum, zodat de jaarafrekeningslijst van de POD en het jaarsaldo 

van het boekhoudkundig OCMW-artikel betreffende het stookoliefonds parallel verlopen. 

Op die manier zou een “overloop” tussen de jaren vermeden kunnen worden. 

Indien iemand tot de categorie 1 behoort (en tevens alle leden van diens huishouden), dan 

is het onnodig de stroom “inkomen” te consulteren, noch de stroom “verzekerbaarheid”. 

Bij 8 van de 10 gecontroleerde dossier was er een opmerking, vaak te wijten aan 

onnauwkeurig nazicht. De doorgegeven leveringsdatum is anders dan op de factuur 

vermeld bijvoorbeeld, of het aantal personen vermeld in de KSZ-stroom wijkt af van het 

aantal personen vermeld op de aanvraag en/of sociaal verslag. Indien dit het geval is dient 

het sociaal verslag hier een verklaring voor te geven. Dit kan namelijk invloed hebben op 

het al dan niet recht hebben op de toelage. Bij twee betaalde toelagen is er een 

terugvordering omdat er onvoldoende bewijs is dat (volgens de KSZ) twee inwonende 

meerderjarige personen (die noch bij de aanvraag, noch in het sociaal verslag vermeld 

werden) een laag inkomen hebben.  

 

De behandeling van de knipperlichten 

Uit de controle bleek dat sommige toegekende feedbackcodes onjuist waren. Er moet de 

nodige aandacht besteed worden aan het toekennen van de juiste feedbackcode aan de 

knipperlichten.. 

Bij twee dossiers vind er een rechtzetting plaats voor telkens een beperkt bedrag 

aangezien de knipperlichten terecht waren. 

Voor de knipperlichten die onterecht waren kon het OCMW de nodige bewijsstukken 

aanleveren. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

De aangifte via het uniek jaarverslag is voor verbetering vatbaar. Het wordt aanbevolen 

een bedrag in te dienen dat gelijk is aan of lichtjes hoger dan het bedrag waarop het 

OCMW recht heeft.  

Wat betreft de ingediende kosten voor de ondersteuning werkgelegenheidsbeleid Selab 

moet er een verdeelsleutel toegepast worden. Kosten voor dossiers waarvoor geen GPMI 

werd afgesloten kunnen namelijk niet ingebracht worden. 

 

Het OCMW maakte in de loop van 2017 een sjabloon op voor de sociale balans. Dit is op 

zich een goede aanzet, maar mogelijk is het opzet te beperkt.  

Er moet hierbij ook voldoende gedacht worden aan de eigen inbreng van betrokkene zelf 

(wat vindt hij/zij vooral problematisch of een troef?). Momenteel komt dit onvoldoende 

aan bod. Het tweerichtingsverkeer tussen cliënt en OCMW komt onvoldoende tot uiting. 

 

Het OCMW werkte ook een aantal sjablonen uit voor specifieke situaties, zoals 

arbeidsmarkt, taalessen, medisch/psychisch,… Hoewel het opzet hierachter ook goed is, 

dreigt het GPMI wel te verzanden in een te algemeen kader betreffende de engagementen 

van OCMW en cliënt. Het GPMI is een gepersonaliseerd contract. De 

punten/engagementen die hierbij aan bod komen vinden hun oorsprong in de sociale 

balans.  

 

Er moet evenwicht zijn tussen de engagementen van OCMW en cliënt. Dit is momenteel 

niet het geval. Vaak zijn de engagementen (vooral deze van het OCMW) te weinig Smart 
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geformuleerd. Via een timing worden in sommige GPMI’s de prioriteiten aangegeven, bij 

andere GPMI’s ontbreken deze prioriteiten. 

Het verdient daarom de voorkeur één algemeen sjabloon te ontwikkelen voor het GPMI 

van niet-studenten en één sjabloon voor GPMI-studenten.  

 

Sommige zaken worden nu in een GPMI vermeld, terwijl het GPMI hiervoor de plaats niet 

is. Punt 3.1 in de GPMI’s is overbodig en kan best geschrapt worden. Het uitbetalen van 

het leefloon moet ook niet vermeld worden in een GPMI. Wat betreft de sancties moet 

het GPMI zich beperken tot wat wettelijk voorgeschreven is. Andere zaken rond 

schorsing (omdat iemand bijvoorbeeld niet werkbereid zou zijn) moeten niet vermeld 

worden.  

 

Het sjabloon voor evaluaties is goed, maar in sommige dossiers ontbreken er (te veel) 

evaluaties. Dit heeft steeds terugvorderingen van de extra toelage tot gevolg. Er wordt 

best op toegezien dat binnen het eerste half jaar toch de 1ste evaluatie gebeurt. 

 
Administratief gezien begint de extra toelage soms op verkeerde data. Het is zo dat de 

aanvraag van de extra toelage kan gebeuren vanaf de 1ste van de maand waarin het GPMI 

wordt opgemaakt en getekend. Het is aan te bevelen om het dossier op dat moment ook 

te herzien (en dus een herzieningsbeslissing te treffen) opdat de extra toelage parallel 

verloopt met het leefloon. 

 

Tenslotte verwijzen we naar de e-cho van 10/2017 waarbij de onderrichtingen omtrent de 

verlenging van de extra toelage uiteengezet worden. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Zowel administratief (geen extrapolatie), als sociaal (alle dossiers hebben sociale verslagen) is 

er een duidelijke vooruitgang te merken bij de controle van de medische kosten.  

Gezien het relatief klein aantal dossiers in de controleperiode voor de boekhouding Wet65 

waren er relatief veel verschillen, maar er is wel verbetering zichtbaar tegenover van vorige 

controle. De terugvordering lag toen veel hoger. 

De controle van het stookoliefonds bracht meer fouten voort dan de vorige controle. Het is 

kwestie de aangeleverde bewijsstukken met voldoende aandacht te bekijken en zo nodig 

bijkomende onderzoekdaden te stellen. 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen in aanwezigheid van de algemeen 

directeur, financieel directeur, administratief medewerkster, teamverantwoordelijke sociale 

dienst, coördinator welzijn en leven, expert financiën. Dit gebeurde in een constructieve 

sfeer waarbij het OCMW zich kon vinden in de gemaakte opmerkingen. 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
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Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2013-2016 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 

De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 Zie bijlage 8 
Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van 

de GPMI toelagen 
2017 Zie bijlage 9 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2014-2016 €4.490,82 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013-2016 €2.791,79 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
Jaar 2016 €199,64 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten 

Op maandstaten 

10&11/2018 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle 

 GPMI toelagen 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 9 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 

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 2014 T/M 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

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

 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 individuele dossiers waarbij de kosten via de toepassing MEDIPRIMA 
werden aangevraagd 
 
8 individuele dossiers werden gecontroleerd. 
 
De inspecteur stelt vast dat de volgende elementen niet steeds op een correcte manier 

werden toegepast:  

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

verzekering in land van oorsprong (HZIV) 

 Opstellen van duidelijke en concrete sociale verslagen 

 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. 
 
Er werd in totaal €3.592,06 teruggevorderd.  
 

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast, met uitzondering van een keer dubbel aangerekende kosten en een keer de ten 

laste namen van een niet vergoedbare tandprothese.  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de 

controletabel 1B. 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  
 

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

de financiële resultaten uitgevoerd.  

 

3.2 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”).  

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

(in €) 

med1 1.069,46 6.822,79 6,38 JA* 382,48 

far1 723,84 3.484,06 4,81 JA* 209,58 

amb1 153,39 153,39 NVT NVT 0 

hop1 0 0 NVT NVT 0 
Totaal terugvordering:                                                                                                              €592,06 

*De inspecteur staat een uitzondering toe, aangezien het door één verkeerd ingeschat dossier gaat dat de 
extrapolatiedrempels werden overschreden. 
 
Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 
de steekproef bedraagt €592,06.  

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

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
 

Kostentype 
Totaal categorie 

(in €) 

Totaal van de 

terugvordering (in €)   

Med2 6.979,21 284,46 

Far2 0,00 0 

Amb2 1.167,92 1,99 

Hosp2 2.665,25 20,25 

TOTAAL  €306,70 
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Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt €306,70.  

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

 

4. ALGEMENE INFORMATIE 
 

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

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

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

van het M.B. van 30/01/1995”.  

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

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

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. CONCLUSIES 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor €3.592,06 (dossiers 

Mediprima)+ €592,06 (steekproef) + €306,70 (stratificatie) =€4.490,82 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 de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 2013 T/M 2016 

 

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 FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt: 

 

- Dat er te veel toelagen werden ontvangen voor €131,34 

- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 
 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 A/B 
 
 

1.2 Analyse van de ontvangsten 

 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er 

te veel toelagen werden ontvangen voor €2.660,45. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C 

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

€131,34 + €2.660,45 = €2.791,79 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

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 Frontoffice (vraag@mi-is.be of tel 
02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de 

foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Frontoffice u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2016 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

Voor de dossiers vermeld in controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken 

(formulieren D) tot 31/12/2018. 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

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 Verschil 

€5.895,54 €5.712,28 €183,26 

 

Het verschil betreft een boeking in 2016 voor een toelage beslist in 2017. De boeking 

gebeurde met andere woorden te vroeg.   

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN 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 33 aanvragen 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. 

 

De volgende punten werden onvoldoende nageleefd door uw OCMW:  

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

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 

Er werd vastgesteld dat de bewijsstukken aanwezig waren in de gecontroleerde dossiers, 

maar niet steeds voldoende onderzocht werden. Er is een terugvordering van €199,64 

wegens onvoldoende sociaal onderzoek. 
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3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van €199,64 vastgesteld. 

Dit bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die 

u zal worden toegekend.  
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 
1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 

(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes 

corresponderen met de realiteit. 

 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden gecontroleerd. 

 
Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er werd 

nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, 

werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd 

worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en 

geboekt door het OCMW. 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden van niet 

of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt nagegaan 

hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 
bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8. 

 

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet steeds 

correct waren. Dit kan erop wijzen dat de feedbackcodes verkeerd werden geïnterpreteerd 

en/of verkeerd toegepast door uw medewerkers. 

 

Voor de verschillende dossiers werden in controletabel 8  opmerkingen geformuleerd. 

Hiermee dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de  knipperlichten die 

in de toekomst worden verzonden.  

 

Voor bepaalde dossiers wordt het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht 

geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze dossiers 

worden voor de bepaalde periode ingehouden.  
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Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren conform de 

richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te 

ontvangen.  

 

Deze rechtzetting dient te gebeuren voor 31/12/2018.  
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BIJLAGE 9 

CONTROLE VAN DE GPMI_SUBSIDIE – WET VAN 26/05/2002 

PERIODE 2017 

 

De controle werd op twee niveaus uitgevoerd: 

 

 controle van het uniek jaarverslag: deze controle bestaat uit een vergelijking van de 
gegevens opgenomen in de rekeningen van het OCMW met de gegevens van het 

aan de POD MI bezorgde uniek jaarverslag. 

- Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk verantwoord is onder het luik 

personeelskosten, werden zij gecontroleerd. 

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via de financiële 
tussenkomsten toegekend aan derden, werd een steekproef hiervan 

gecontroleerd.  

- Indien de subsidie minstens gedeeltelijk verantwoord is, via andere uitgaven, 

werd een steekproef hiervan gecontroleerd.  

 

 controle van het GPMI: deze controle bestaat uit een kwalitatief nazicht van de inhoud 
van het GPMI en van de documenten die erop betrekking hebben.  

 

1. CONTROLE VAN DE AANGIFTE IN HET UNIEK JAARVERSLAG 

 

1.1 Boekhoudkundige vergelijking 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van €4.421,61.  

 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW-rekeningen 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten € 57.318,11 € 57.318,11 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden € 28.827,00 € 28.827,00 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
€86.145,11 €86.145,11 
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1.2 Controle van de personeelskosten: 

 

In 2016 werd de sociale dienst uitgebreid met 1,5 VTE. 

 

U vindt het detail van deze controle per personeelslid dat tewerkgesteld is bij dit fonds in 

controletabel nr. 9A. 

 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: € 57.318,11 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: € 19.209,78 

Terug te vorderen verschil: € 0 

Er was recht op een subsidie van €4.421,62 die hiermee bewezen is. 
 

1.3 Controle van de tenlastenemingen bij derden 

 

Alle aangegeven financiële tussenkomsten toegekend aan derden werden gecontroleerd.  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9C. 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Een steekproef van 15 GPMI’s werd gecontroleerd.  

 

Drie punten werden grondiger bestudeerd:  

- De voorafgaande aanwezigheid van een analyse van de noden en van de troeven van 
de begunstigde.  

- De beschrijving van de doelstellingen en verbintenissen van de belanghebbenden van 

het GPMI (begunstigde - OCMW - derde, indien nodig)  

Deze doelstellingen en verbintenissen moeten logischerwijze leiden tot besluiten van 

de voorafgaande analyse van de noden en troeven en moet in de tijd bepaald zijn. 

Deze voorafgaande analyse van de noden en troeven werd dus eveneens onderzocht. 

- De inhoud van de eventuele avenanten aan het GPMI. 

- De afwezigheid in een latere fase van evaluaties van het project. Zij moeten de stand 
van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen. 

De evaluaties van de GPMI studenten moeten eveneens voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen in verband met hun statuut (aanvraag studietoelage, werk zoeken 

tijdens de periodes die overeenkomen met de studies, …)  

 

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 

 

3. BESLUITEN 

 

3.1 Controle van het uniek jaarverslag 

 

Via de controle kan worden vastgesteld dat de door het OCMW voorgelegde uitgaven voor 

het jaar 2017 effectief betoelaagbaar waren.  

 

3.2 Controle van het GPMI  

 

Voor bepaalde GPMI  waren er opmerkingen/aanbevelingen.  

U vindt het detail van deze controle in controletabel nr. 9E. 
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De lijst van dossiers waarvoor verbeteringen worden aangebracht door onze diensten is 

vermeld onder controletabel nr. 9E. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


