
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 16 

augustus 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  

MEULEBEKE 

Markt 

8760 Meulebeke 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   2 

   

  MEULEBEKE/W65M-GPMI/2018 
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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 
2015-2016 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

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) 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

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 aangename 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.  



4 
 

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Controle dossiers : er werden in totaal 16 dossiers gecontroleerd waarvan 14 LOI 

dossiers. 

Deze waren duidelijk samengesteld; de steunaanvragen waren aanwezig, de 

verzekerbaarheid en borgstelling werd onderzocht, de sociale verslagen waren 

aanwezig en duidelijk waaruit de behoeftigheid kon worden afgeleid. Huisbezoeken 

werden uitgevoerd. Geen opmerkingen. 

 

Controle facturen : er dient voor een bedrag van 63,47€ teruggevorderd te worden 

door de POD MI na controle. Vooral te wijten aan enkele  ten onrechte aangevraagde  

remgelden terwijl betrokkene verzekerd was.  

 

Er kan gesteld worden dat het OCMW over het algemeen zeer correct werkt in deze 

materie. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de GPMI toelagen 

Personeelskosten : de ingebrachte personeelskosten werden na controle aanvaard. Er 

is geen overlapping met andere subsidies. Het betreft hier om een medewerker van de 

sociale dienst die reeds in dienst was voor de nieuwe GPMI wetgeving. 

Andere kosten : geen ingebrachte kosten 

GPMI dossiers :  

Bij één dossier werd de verhoogde toelage GPMI 10% onterecht aangevraagd vanaf 

november 2017 terwijl het GPMI contract slechts ondertekend werd op 1/3/2018 (zie 

rechtzetting tabel 9 E). De verhoogde toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag van de 

maand waarin een GPMI werd ondertekend. Deze te veel ontvangen toelage van 

392,79€ zal ingehouden worden op een volgende maandstaat.  

 

Algemeen: Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt bij een aantal van de 

gecontroleerde dossiers en dit vooral bij de studenten.  

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 tewerkstelling) 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. Indien nodig 

moet het GPMI aangepast worden, eerder dan mogelijk te snel sancties toe te passen. 

Deze aanpassing van het GPMI kan als bijlage bij het GPMI gevoegd worden. De 

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

van de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier. 
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Evaluaties : in bepaalde dossiers werden niet altijd (voldoende) evaluaties 

teruggevonden. “De aanwezigheid van evaluaties van het project. Zij moeten de stand 

van zaken overnemen van de in het GPMI vastgelegde doelstellingen, de ondervonden 

moeilijkheden en eventuele mislukkingen analyseren, eventuele verbeteringen 

voorstellen. Twee van deze evaluaties moeten zijn uitgevoerd in aanwezigheid van de 

begunstigde, dit moet kunnen worden vastgesteld door de inspecteur. 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, …) “ 

 

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Wet65 Medische kosten : bij de vorige controle uitgevoerd in het jaar 2017 werd er 

voor een bedrag van 168,42 euro ten onrechte betoelaagd door de POD MI te wijten 

aan niet vergoedbare medicijnen. 

 

Debriefing 

 

De resultaten, aanbevelingen en opmerkingen werden besproken met de 

verantwoordelijke medewerkers van het OCMW. 

 

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 

Jaren 2015-

2016 
63,47€ 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

GPMI toelagen 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 9 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 
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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 2015 

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 
 

 
1.2 1.1 Controle van de individuele dossiers waarbij de kosten via de 

toepassing MEDIPRIMA werden aangevraagd 
 

16 individuele dossiers werden gecontroleerd. 

 

De inspecteur stelt vast dat de gecontroleerde elementen op een correcte manier 

werden toegepast. 
 

Voor de gecontroleerde dossiers waren er geen terugvorderingen. 

 
 

 

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 meestal op een correcte 

manier werden toegepast.  
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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: 

 

  

Controletotaal 

steekproef (in 

€) 

Totaalsubsidie 

formulieren 

buiten 

stratificatie(in €) 

Extrapolatie-

factor (enkel 

invullen als 

extrapolatie 

bij dat soort 

kost) Terugvordering 

  

Soort kost 

  

med1 3816,29 13.891,88 nvt 0 

far1 798,27 2.930,99 nvt 63,47 

amb1 0,00 0,00 0,00 0,00 

hop1 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Totaal: 63,47 
 

 

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  63,47€.  

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

 

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

 

Geen terugvorderingen 
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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 63,47€ 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 9: controle van de GPMI-subsidie - wet van 26/05/2002 

PERIODE VAN 1/01/2017 TOT 31/12/2017 

 

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 8.659,71 €.  

 

 
Aangifte Uniek 

jaarverslag 
OCMW-rekeningen 

Gerechtvaardigde subsidies via de 

personeelskosten 
8.659,71 € 8.659,71 € 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan de begunstigden 
0€ 0€ 

Gerechtvaardigde subsidies via de financiële 

tussenkomsten toegekend aan derden 
0 € 0 € 

Gerechtvaardigde subsidies via andere uitgaven 0 € 0 € 

Subsidies overgedragen naar het volgende jaar 0 € 0 € 

Eventuele ontvangsten 0 € 0 € 

Netto (gerechtvaardigde/overgedragen 

subsidies – ontvangsten) 
8.659,71  € 8.659,71 € 
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1.2 Controle van de personeelskosten: 

 

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

in controletabel nr. 9A. 

 

Aangegeven subsidies voor de personeelskosten: 8.659,71 € 

Goedgekeurde personeelskosten na de controle: 12.976,86€ 

Terug te vorderen verschil: 0€ 

 

1.3 Controle van de tenlastenemingen bij de begunstigden:  

 

geen 

1.4 Controle van de tenlastenemingen bij derden 

 

geen 

1.5 Controle van de andere uitgaven:  
 

geen 

 

 

2. CONTROLE VAN HET GPMI 

 

Een steekproef van 15 GPMI’s werd gecontroleerd.  

 

Vier punten werden grondiger bestudeerd:  

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

van de begunstigde (sociale balans).  

- 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 bijlages 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.  
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3.2 Controle van het GPMI  

 

 

Voor bepaalde GPMI  waren er opmerkingen/aanbevelingen.  

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 9.  

 

 
 

 

 

 


