
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op  9, 

10, 23, 24 en 31 januari 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, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Mechelen 

Lange Schipstraat 27 

2800 Mechelen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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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 
2014 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2014-2015 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

2017 
Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2014-2015 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 
Activering 

Geen controle 
uitgevoerd 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale 
Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 

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 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 vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

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

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Controle facturen 

 

Er werd een goede administratieve opvolging van de ingediende facturen vastgesteld. Alle facturen 

konden voorgelegd worden en de aangiftes waren correct. 

 

Het enige aandachtspunt ligt bij de attesten dringende medische hulp. De attesten dringende 

medische hulp van vooral de medische kosten verstrekt buiten de verplegingsinstelling bevatten 

vaak geen opmaakdatum.  

De opmaakdatum moet onderscheiden worden van de datum van de verstrekte zorgen, 

maar hoewel deze in realiteit vaak dezelfde zal zijn, dient deze alsnog op het attest 

vermeld te worden.  

Het ontbreken van een attest dringende medische hulp voor verstrekte hulp aan personen 

die illegaal op het grondgebied verblijven, heeft een terugvordering van de 
staatstussenkomst in de kosten tot gevolg. 

 

Controle dossiers 

 

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de gecontroleerde 

dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier te werken. 

 

Sociaal verslag 

In de gecontroleerde dossiers is het positief vast te stellen dat het OCMW het nodige doet om de 

behoeftigheid vast te stellen via enerzijds het uitvoeren van huisbezoeken en anderzijds (bij niet 

wettig verblijvende personen) het trachten verzamelen van bewijzen op welke manier de 

begunstigden in hun levensonderhoud trachten te voorzien (geschreven verklaringen van 

voedselbedeling, familie, vrienden, kerkgemeenschappen, …). 

Enkele punten ter verbetering van de sociale verslagen zijn:  

- Het consequent vermelden van de uitgevoerde huisbezoeken of verwijzen waar de 

resultaten kunnen geraadpleegd worden. 

- Eventueel aanvullingen in verband met het maatschappelijk functioneren van de 

begunstigde. 

 

Steunaanvraag 

Bij een lopend dossier volstaat één aanvraag zolang er geen onderbreking is in de steunverlening. 

Er hoeft dus niet steeds een nieuw aanvraagformulier opgemaakt te worden in geval van 

verlenging van de beslissing. 

In de meeste van de gecontroleerde dossiers is er echter geen specificatie van welke soort 

steun dat er wordt gevraagd. Dit zou nog als een verbeterpunt kunnen beschouwd 

worden. 
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Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Uitgaven 

Op het vlak van de uitgaven werden enkele verschillen in het nadeel van het OCMW vastgesteld 

voor de periode 2014 en geen verschillen in het nadeel van het OCMW vastgesteld voor de 

periode 2015. Dit getuigt van een goede administratieve opvolging van de subsidiestromen. We 

kunnen u enkel aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

 

Terugvorderingen 

 

Naar aanleiding van de controle van de geïnde terugvorderingen komen een aantal problemen 

aan het licht: 

- Een groot deel van de geïnde terugvorderingen uit de periode 2014-2015 werden niet 
doorgegeven aan de POD MI. 

- Een aantal geïnde terugvorderingen werden op de verkeerde periode doorgegeven. 

- Een aantal F-formulieren met dezelfde datum invoegetreding hebben elkaar overschreven. 

- De periode waarop de terugvordering betrekking heeft wordt niet vermeld in de 
omschrijving van de boeking waardoor het niet altijd duidelijk is of de periode waarop de 

terugvordering betrekking heeft wel betoelaagd werd. 

Om deze problemen in de toekomst te vermijden vragen we u om onderstaande zaken in acht te 

nemen. 

 

De geïnde terugvorderingen in het kader van de Wet van 2 april 1965 dienen periodiek 

door het OCMW te worden doorgegeven via het daartoe bestemde F-formulier. Om de 

werklast te spreiden en knipperlichten te vermijden adviseren we om maandelijks of per 

kwartaal de terugvorderingen die in hun geheel geïnd zijn door te geven. Eveneens om de 
werklast te drukken kunnen de dossiers waarvoor een betaalplan werd opgesteld 

doorgeven worden op jaarlijkse basis. 

 

De datum invoegetreding vermeld in het F-formulier heeft betrekking op de periode 

waarin de terugvordering werd geïnd door het OCMW. De periode waarop de 

terugvordering betrekking heeft, wordt apart in het formulier vermeld. 

Indien twee (of meerdere) formulieren dezelfde datum invoegetreding hebben, zullen deze 

formulieren elkaar overschrijven, beide formulieren worden dus aanvaard door de POD 

MI, maar enkel het bedrag in het laatste doorgestuurde en aanvaardde formulier wordt 

gecorrigeerd bij de POD MI.  

Als het OCMW meerdere terugvorderingen op dezelfde periode wenst door te geven 

bijvoorbeeld omdat de periode waarop ze betrekking hebben in twee verschillende jaren 

ligt, moet de datum invoegetreding aangepast worden.  

Bijvoorbeeld terugvordering 1500 euro voor de periode 01/12/20x1 tot 31/01/20x2 

ontvangen in februari x2: er moeten twee F-formulieren ingediend worden omdat de 

periode waarop de terugvordering betrekking heeft twee jaren beslaat. Formulier 1: datum 

invoegetreding 01/02/20x2 voor bedrag van 750 euro, periode waarop betrekking 

01/12/20x1-31/12/20x1. Formulier 2: datum invoegetreding 02/02/20x2 voor een bedrag 

van 750 euro, periode waarop betrekking 01/01/20x2-31/01/20x2. 

 

Om de transparantie van de boekingen te verhogen en de interne en externe controle 

vlotter te laten verlopen adviseren we u om in de omschrijving van de boeking van de 

terugvordering de periode waarop de terugvordering betrekking heeft te vermelden. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Het was positief om vast te stellen dat de sociale verslagen goed werden opgebouwd en volledig 

waren, in de meeste gevallen bevatten ze een duidelijke omschrijving van de verschillende 

levensdomeinen. 

Gelieve naar de toekomst rekening te houden met onderstaande aanbevelingen/opmerkingen om 

uw werking nog te verbeteren. 

 

Procedure 

Een kopie van het ontvangstbewijs uitgereikt aan de aanvrager op het moment van zijn aanvraag 

ontbrak in een aantal gecontroleerde dossiers. 

Uw Centrum moet aan de aanvrager een ontvangstbewijs bezorgen op het ogenblik van 

zijn aanvraag. Moet vermeld worden op het ontvangstbewijs, de wettelijke bepaling van de 

artikelen 20 en 22, § 1, alinea 2 van de wet van 26/05/2002. 

 

In een aantal gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat de beslissing tot toekenning of 

weigering van het RMI niet werd genomen binnen de 30 dagen na aanvraag. 

Elke beslissing in het kader van het RMI moet genomen worden binnen de 30 dagen na de 

aanvraag, zowel voor een toekenning als voor een weigering en moet binnen de 8 dagen 

betekend worden (artikel 21§4 van de wet). 

 
De beslissing tot toekenning van het RMI wordt toegekend voor een bepaalde periode. 

De toekenningen kunnen niet beperkt worden in de tijd: het recht bestaat immers zolang 

de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en het OCMW moet deze minstens éénmaal 

per jaar controleren. Dit geldt ook wanneer het gaat om een toekenning van het recht op 

maatschappelijke integratie tijdens een periode van een RVA-sanctie. 

Wanneer de aanvrager geen recht op maatschappelijke integratie meer heeft, dient er in 

het kader van een goede opvolging een stopzettingsbeslissing genomen te worden. 

De enige uitzondering die kan toegelaten worden is wanneer het een retroactieve 

toekenning betreft waarvan de toekenningsdatum later valt dan het einde van de periode 

waarop er recht was op MI. 

 

De informatie vermeld in de kennisgeving van de Raadsbeslissing is onvolledig. 

Op de kennisgevingen moeten de toegekende categorie, het bedrag van de toegekende 

categorie evenals de berekeningswijze wanneer de bestaansmiddelen in aanmerking 

genomen worden, vermeld staan. De aanvrager moet ze kunnen begrijpen en de juistheid 

ervan kunnen controleren (artikel 21 §  2 van de wet van 26/05/2002).  

Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is 

onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de 

berekening van het bedrag van het aanvullend LL, dit kan periodiek verstuurd worden. 

 

Sociaal onderzoek/ sociaal verslag 

 

De resultaten van het huisbezoek werden niet opgenomen in het sociaal verslag. 

Aan de hand van het sociaal verslag kan niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek 

werd uitgevoerd door de maatschappelijk werker. Bij voorkeur worden afgelegde 

huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of wordt er vanuit het sociaal 

verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de afgelegde huisbezoeken kunnen 

teruggevonden worden. Op die manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing 

van het KB van 14/03/2014. 
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Na het opvragen van bijkomende informatie werd vastgesteld dat er in een deel van de dossiers 

geen huisbezoek werd uitgevoerd. 

Er werden verschillende redenen aangehaald waardoor er geen huisbezoek kon worden 

uitgevoerd: tijdsgebrek maatschappelijk werker, kortlopend dossier, onstabiele 

woonsituatie, bijpas,… Dit zijn echter geen wettelijke redenen om geen huisbezoek uit te 

voeren. Het huisbezoek is een verplicht onderdeel van het sociaal onderzoek (KB 14 

maart 2014), in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat het niet heeft kunnen plaatsvinden 

en dan dient de reden vermeld te worden in het sociaal verslag. Het systematisch niet 

uitvoeren van een huisbezoek omwille van bovenvermelde redenen is niet wettelijk. 

In de meeste gecontroleerde dossiers waarbij de leefloongerechtigde inwoont bij de ouders was 

het onduidelijk wanneer en waarom wel/niet de inkomsten van de ascendenten worden in 

aanmerking genomen voor de berekening van het leefloon.  

Het inkomen van inwonende ascendenten kan in rekening gebracht worden voor de 

berekening van het leefloon, omdat dit geen verplichting is, is het belangrijk dat alle 

medewerkers van het OCMW dit op dezelfde manier benaderen. Uit bespreking blijkt dat 

er een interne richtlijn bestaat binnen het OCMW rond het verrekenen van de inkomsten 
van inwonende ascendenten, maar dat deze niet altijd correct wordt gevolgd. Om 

willekeur te vermijden en een gelijke behandeling van de RMI-gerechtigde te garanderen, 

los van de maatschappelijk werker waarbij de RMI-gerechtigde in begeleiding is, adviseren 

we om steeds de motivering rond het al dan niet in aanmerking nemen van de inkomsten 

van inwonende ascendenten op te nemen in het sociaal verslag.  

 

Het sociaal verslag bevat niet alle wettelijke gegevens zoals bepaald in de omzendbrief van 14 

maart 2014  betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. In een aantal 

dossiers wordt er geen melding gemaakt van de werkbereidheidsvoorwaarde of de eventuele 

vrijstelling van werkbereidheid omwille van billijkheids- of gezondheidsredenen. 

Werkbereidheid is één van de wettelijke toekenningsvoorwaarden van het RMI en dient 

duidelijk omschreven te worden in het sociaal verslag, net als de eventuele billijkheids- of 

gezondheidsredenen die een eventuele vrijstelling ervan te gevolg hebben. 

Daarbij aansluitende werd tijdens de controle vastgesteld dat er heel wat tegenstrijdigheden zijn 

rond het voldoen aan de werkbereidheidsvoorwaarde en de eventuele vrijstelling ervan. In een 

aantal dossiers was er duidelijk reden tot vrijstelling (ziekte, zware verslaving,..) 

werkonbekwaamheid) die duidelijk werd omschreven in het sociaal verslag door de 

maatschappelijk werker en soms gestaafd met medische bewijsstukken, waarbij uiteindelijk een 

RMI werd geweigerd omwille van niet-werkbereidheid. 

Ook werd in zeker één geval de vrijstelling van werkbereidheid omwille van gezondheidsredenen 

aanvaard en een aantal maanden later werd het RMI van de gerechtigde stopgezet omwille van 

niet-werkbereidheid terwijl er geen verandering in de gezondheidstoestand werd vastgesteld.  

Indien er vrijstelling wordt verleend omwille van gezondheid, kan er nadien geen uitsluiting 

zijn omwille van niet-werkbereid als de gezondheidstoestand van de betrokkene niet is 

verandert. De Wet voorziet dat een vrijstelling kan toegekend worden van de 

werkbereidheidsvoorwaarde omwille van eventuele gezondheidsredenen. Indien het 

OCMW niet akkoord gaat met een doktersattest van werkonbekwaamheid, kan er 

eventueel een controlearts ingeschakeld worden, maar het is niet aan het OCMW om het 

oordeel van een arts te betwisten. 
 

Er werd vastgesteld dat in heel wat dossiers bepaalde bewijsstukken niet aanwezig waren. 

Uit de bespreking blijkt dat dit te wijten is aan het klassement. Het dossier wordt centraal 

bewaard, maar naast dit dossier heeft elke maatschappelijk werker ook nog een apart 
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klassement waarin bepaalde documenten zoals loonbrieven worden bewaard. Deze 

werkwijze kan tot gevolg hebben dat bepaalde stukken verloren gaan. 

Het OCMW is momenteel een digitalisering van de dossiers aan het doorvoeren waarbij 

er geen papieren stukken meer apart zullen bewaard worden. Dit zou moeten verholpen 

zijn in de toekomst. 

 

In een aantal gecontroleerde dossiers werd vastgesteld dat er verkeerde conclusies werden 

getrokken die uitmonden in een onterechte weigering of waarbij er voldoende elementen waren 

om een beslissing tot weigering te nemen, maar waarbij er een verkeerde motivering werd 

vermeld in de beslissing. 

Een beslissing tot weigering van het RMI moet steeds zijn oorsprong vinden in het niet 

voldoen aan de wettelijke toekenningsvoorwaarden van de aanvrager of het ontbreken van 

voldoende elementen om te kunnen vaststellen dat de aanvrager voldoet aan de 

voorwaarden. Het louter niet binnenbrengen van documenten als argument op zich is 

onvoldoende, er moet steeds een link gelegd worden naar de wettelijke 

toekenningsvoorwaarden waarvoor het bewijsstuk dient of de mogelijkheid tot het 
uitvoeren van het sociaal onderzoek waarin bepaald wordt of de aanvrager voldoet aan 

deze voorwaarden.  

 

GPMI – Richtlijnen en vaststellingen na verandering regelgeving 01/11/2016 

 

In de meeste dossiers met GPMI waarvoor een bijzondere toelage 10% werd aangevraagd, werd 

er geen sociale balans opgemaakt. Dit geldt ook voor de studenten met GPMI. 

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 aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden 

van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier. 

Het OCMW maakt in een aantal dossiers zeer snel een GPMI op die een duidelijk 

kwaliteitsverlies tot gevolg hadden. 

Het OCMW heeft drie maanden de tijd na de toekenning om een GPMI op te maken, we 

adviseren dan ook om deze tijd te benutten en een goede sociale balans op te maken om 

zo tot een kwalitatief GPMI te komen. 

 

Ter informatie willen we U ook wijzen op de dubbele motiveringsvoorwaarde in geval van 

vrijstelling werkbereidheid en/of GPMI. 
De vrijstelling van de werkbereidheidsvoorwaarde leidt niet automatisch tot de vrijstelling van de 

opmaak van een GPMI en omgekeerd. In geval van vrijstelling voor de opmaak van een GPMI 

en/of de werkbereidheidsvoorwaarde is het belangrijk om beide duidelijk te motiveren in het 

sociaal verslag en/of de kennisgeving van de beslissing. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Uit de controle bleek een goede opvolging van de toelagen met betrekking tot de uitgaven. Er 

werd een verschil kleiner dan 1% in het nadeel van de POD MI vastgesteld, dit wordt beschouwd 

als een goede opvolging. 

Een groot deel van de in 2014 en 2015 geïnde terugvorderingen werd doorgegeven door het 

OCMW via de daartoe bestemde D-formulieren, het gedeelte dat niet werd doorgegeven zal 

teruggevorderd worden naar aanleiding van de controle. 

 

In een aantal gevallen werd vastgesteld dat het D-formulier op de verkeerde manier werd 

ingevuld waardoor de geïnde terugvordering als ontvangen op een verkeerde periode werd 

geregistreerd.  

De datum invoegetreding van het D-formulier verwijst naar de periode (maand en jaar) 

waarin de terugvordering effectief werd geïnd. In een aantal gevallen werd dit door het 

OCMW geïnterpreteerd als de periode waarop de terugvordering betrekking had. 

 

Ook tijdens de controle van de RMI-boekhouding werd vastgesteld dat de periode waarop de 

uitgave of terugvordering betrekking heeft, niet vermeld wordt in de omschrijving van de boeking. 

Om de transparantie van de boekingen te verhogen en de interne en externe controle 

vlotter te laten verlopen adviseren we u om in de omschrijving van de boeking van de 

terugvordering de periode waarop de terugvordering betrekking heeft te vermelden. 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

We merken dat het OCMW reeds inspanningen heeft geleverd om aanpassingen op basis 

van opmerkingen en aanbevelingen uit voorgaande controles te implementeren. Toch zijn er 

nog een aantal punten ter verbetering aanwezig die ook reeds werden aangehaald in 

voorgaande controles. 

Globaal genomen kunnen we een positieve evolutie vaststellen, maar er is zeker nog marge 

om verdere verbeteringen door te voeren. 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op 31 januari 2018 in aanwezigheid van de directeur van de sociale 

dienst, de verantwoordelijke van de administratie van de sociale dienst, de verantwoordelijke 

van de maatschappelijk werkers, de boekhouder en administratief medewerker. 

Bovenstaande opmerkingen en onderstaande resultaten werden besproken waarbij 

voldoende ruimte werd gelaten om een aantal oorzaken van de vaststellingen te bespreken 

net als mogelijke oplossingen ervoor. 

De financiële resultaten van de boekhoudkundige controles werden nagekeken door de 

medewerkers van de administratie en de financiële dienst, de feedback van het OCMW werd 

door de inspectie in het rapport en de resultaten verwerkt. 

Er werd ook reeds de mogelijkheid geboden om ontbrekende stukken betreffende de 

medische kosten en de dossiers RMI na te sturen, op 15 maart 2018 werden de laatste 

stukken ontvangen door de inspectie. Ook deze bijkomende stukken en feedback werden 

verwerkt door de inspectie. 
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2014-2015 Zie bijlage 2 
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  € 6819,45 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2014-2015 € 38721,33 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2014-2015 € 117997,24 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: 

 

 

 

 

 

 

Crijns Rudi 

Diensthoofd Inspectiedienst 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


  11 

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 2014 

 

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  
 

20 individuele dossiers werden gecontroleerd. 

 

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen in het merendeel van de dossiers 

op een correcte manier werden toegepast. 

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

 
 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

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

 

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

toegepast: 

- Attesten dringende medische hulp 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 

1B. 
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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  

(in EUR) 

Totaal 

steekproef 

(in EUR) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in EUR) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in EUR) 

med1 45 175,23 4808,28 9,40 NEEN 115,00 115,00 

far1 25 747,47 3155,07 8,16 NEEN 0,00 0,00 

amb1 16 478,92 5711,28 2,89 NEEN 89,82 89,82 

hop1 22 215,79 22215,79 1,00 NEEN 4,13 4,13 

Totaal terugvordering (in EUR) 208,95 
 

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  € 208,95.  

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 van de stratificatie-

formulieren (in EUR)   

Totaal van de 

terugvordering stratificatie- 

formulieren 

Med2 4 476,97 2 578,47 

Far2 25 132,58  0,00 

Amb2 57 159,54 66,62  

Hosp2 46 395,34 3 965,41  

TOTAAL terug te vorderen (in EUR)  6610,50 

 

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

de stratificatie bedraagt € 6610,50.  

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

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

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. 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 € 208,95 + € 

6610,50 = € 6819,45 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 2014-2015 

 

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 

- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2A en 2B. Voor beide 

gecontroleerde jaren werd een steekproef opgesteld. De details vindt u terug in de 

controletabel 2A. 

 

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. 

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:  

€ 5303,80 + € 33417,53 = € 38721,33 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie  

controletabellen B en E ), 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 2015 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 het einde van de derde maand na ontvangst van dit schrijven. 

mailto:vraag@mi-is.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 – JAAR 2017 

 

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 ontvangstbewijs 

 de beslissing en kennisgeving 

 het sociaal onderzoek 
 

 

2. CONTROLE VAN 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. 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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3. Deze informatie dient binnen de twee maand na verzending van het rapport 

aan de inspecteur te worden gemaild. 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  



  16 

BIJLAGE 4 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

PERIODE 2014-2015 

 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

 

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN 
 

1.1 Vergelijking van de totalen 

 

 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2014-2015 10.898.208,94 10.844.533,01 53.675,93 0,49% 

Terugvorderingen periode 2014-2015 504.715,02 683.763,08 179.048,06 35,48% 

Netto-uitgaven periode 2014-2015 10.393.493,92 10.160.769,93 232.723,99 2,24% 

 

Op basis van de vergelijking van de totalen wordt beslist (conform de inspectiehandleiding) 

om enkel de geïnde terugvorderingen af te punten. 

Er moet afgepunt worden wanneer het verschil in de netto-uitgaven groter is dan 1% in het 

nadeel van de POD MI. Aangezien het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel 
van de POD MI, zullen deze niet gecontroleerd worden. 

Het verschil tussen de door het OCMW geïnde terugvorderingen en de terugvorderingen 

doorgegeven aan de POD MI is groter dan 10% in het nadeel van de POD MI, deze zullen 

individueel gecontroleerd worden. 

 

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

2.1 Analyse van de uitgaven 

 

Doordat het verschil in de uitgaven kleiner is dan 1% in het nadeel van de POD MI zullen 

deze niet individueel gecontroleerd worden. 

 

2.2 Analyse van de terugvorderingen 

 

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

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

controletabel 4C. 
 

Een te veel ontvangen toelage van € 117.997,24 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 
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3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2014-2015, werd volgend resultaat vastgesteld: 

 

Er zal geen rekening worden gehouden met het klein verschil in de uitgaven, het wordt 

beschouwd als bewijs van een goede administratieve opvolging van uw subsidies. De 

Inspectie wil u dan ook aanmoedigen om op deze weg verder te gaan. 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

 

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

117.997,24 te veel aan toelagen ontving. In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u 

een gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden op één van de volgende 

maandstaten. 


