
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 18 

en 19/08/2016). 

 Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 

inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 

 
 
 
 
 
 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Middelkerke 

Sluisvaartstraat 17 

8430   Middelkerke 

 

                            Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

                                            Inspectiedienst POD MI    

 

                             

   

                                  OCMW/W65M-W65B-RMID-RMIB-STOF-SCP-SFGE/2014  

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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

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

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2012-2014 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2013-2014 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 
Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale Activering 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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

brief. 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  

De 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. 

Na de controle werd een overzicht van de vaststellingen met betrekking tot de controle 

medische kosten overgemaakt aan uw diensten. Gezien we hierop binnen de afgesproken 

periode geen reactie ontvingen wordt dit aanzien als een bevestiging van de gedane 

vaststellingen en een aanvaarding van de resultaten van de inspectie. De vooropgestelde 

termijn van 15 dagen voor akkoord zal hierop dus niet van toepassing zijn. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

De onderstaande tabel(len) geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen 

per gecontroleerde materie: 
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Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Aansluiting mutualiteit:  

 

Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de 

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

verslaggeving. In het geval van tewerkstelling dienen de nodige stappen gezet te worden 
om betrokkene te doen aansluiten bij een ziekenfonds, ook voor personen verblijvend in 

het LOI.  

Als een OCMW een persoon niet aansluit of laat aansluiten bij een mutualiteit terwijl deze 

persoon wel aangesloten kan worden, dan vindt er bij inspectie terugvordering plaats van 

de medische kosten ten gevolge van verstrekte zorgen die dateren van drie maanden of 

langer nà aansluitbaarheidsdatum (datum vanaf wanneer iemand aansluitbaar is). Dit is niet 

het geval als het OCMW schriftelijk kan bewijzen dat de aansluiting van de persoon bij het 

ziekenfonds om gegronde redenen meer dan drie maanden na datum aansluitbaarheid in 

beslag nam.  

 

Sociale verslagen: 

 

De sociale verslagen zijn in sommige dossiers te weinig verhelderend of te weinig concreet 

omtrent de behoeftigheid van betrokkene en zijn opgesteld in te algemene termen.  De 

sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot betrokkene komen niet 

voldoende uit de verf. 

 

Globaal medisch dossier 

 

"Het “Honorarium in het kader van het globaal medisch dossier” is enkel van toepassing 

voor iemand uit een LOI als deze begunstigde een globaal medisch dossier heeft en dus 

steeds naar dezelfde huisarts gaat.  

In het geval van een globaal medisch dossier moet het OCMW er absoluut zeker van zijn 

dat betrokkenen steeds naar dezelfde huisarts gaat. Het laten opstellen van een globaal 

medisch dossier bij verschillende artsen wordt in geen geval terugbetaald." 

Administratieve aandachtspunten 

Er waren enkele administratieve problemen met de aangifte van de kosten: 

Ambulante kosten en ziekenhuiskosten moeten  (naargelang het geval) via formulier D2 of 

via Mediprima aangegeven te worden ; hiervoor is een aanneming B2 nodig (aanneming ten 

laste name kosten door de POD. Zo niet kunnen de kosten niet ten laste worden 
genomen. Tijdens de controle dienden we vast te stellen dat deze kosten, waarvoor geen 

aanneming ten laste name, werden doorgegeven via D1 zijnde medische kosten. Al deze 

kosten werden teruggevorderd vanaf 2014 (in ons verslag van 10/2013 werd hier reeds 

een opmerking overgemaakt) ; alle hospitalisatiekosten die foutievelijke werden 

aangegeven en waarvoor een aanneming ten laste name was werden teruggevorderd. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Toelagen GPMI 70%-75% (opleiding) 

Net als naar aanleiding van vorige controles konden we vaststellen dat de dossiers GPMI 

systematisch werden aangegeven via de code GPMI 70-75% (opleiding) – Deze teveel 

ontvangen toelagen zullen dan ook teruggevorderd worden. tijdens vorige debriefings 

werd hier reeds uitgebreid aandacht aan besteed. 

Installatiepremie 

Voor de subsidieaanvragen betreffende de installatiepremies, moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen de premie toegekend in het kader van de wet RMI van 26/05/2002 

en de premie toegekend aan de uitkeringsgerechtigden in het kader van de organieke wet 

van 08/07/1976 betreffende de OCMW’s. De subsidieaanvraag van de premie toegekend in 

het kader van de organieke wet kan niet gebeuren via de RMI-wetgeving en de formulieren 

die hierop betrekking hebben, maar via het programma LOA (zie onze omzendbrief van 

07/05/2007). 

 

Ontvangsten 

Ontvangsten dienen pas te worden overgemaakt aan de POD vanaf datum ontvangst en 

niet vanaf datum recht.  

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Voor wat betreft de boekhoudkundige controle menen we toch een zekere positieve 

evolutie vast te stellen.  

Op vlak van controle medische kosten  willen we zeker opmerken dat de opvolging en de 

uitsplitsing van de facturen heel correct en punctueel verloopt. Ook de sociale verslagen zijn 

in de meeste gevallen duidelijk en volledig. Echter op vlak van de administratieve verwerking 

naar de POD MI toe loopt het nog teveel fout en ook op vlak van opvolging mogelijke 

aansluiting mutualiteit dient er nog wat bijgeschaafd te worden. 

Debriefing 

Waren aanwezig tijdens de debriefing : de hoofdmaatschappelijke werker sociale dienst, een 

administratief medewerker en een medewerker van de boekhouding. 

De hierboven geschetste algemene opmerkingen werden overlopen.  

Er werden nogmaals richtlijnen gegeven met betrekking tot de verwerking van de 

formulieren met betrekking tot de ontvangsten.  
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6. CONCLUSIE 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventuele subsidietekorten en de te 

veel ontvangen subsidies. 

Te weinig ontvangen toelagen 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2013-2014 

Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen subsidies  

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2012-2014  

€ 18 255,43  

 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2014 € 4.442,31 
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 : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1: CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 

APRIL 1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2012-2014 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus:  

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

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  

Tijdens de controle werden 6 individuele dossiers nagekeken voor de volgende elementen:  

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid (indien nodig geacht) 

 De sociale verslagen.  

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

toegepast:  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. 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: 

 administratieve juistheid van de aangiftes;  

 terbeschikkingstelling van de geëiste facturen;  

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

02/04/1965. 

 

De inspecteur stelde bij een aantal ingediende kosten fouten vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 
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3. FINANCIELE CONTROLE  

Extrapolatie van de financiële resultaten  

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

de financiële resultaten uitgevoerd.  

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

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

u de belangrijkste elementen van deze regels:  

 De farmaceutische en medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; 
voor elke categorie kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

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

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

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 
extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

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

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

Extrapolatieformule: 

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

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

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

extrapolatiefactor (max = 10). 

Beschrijving van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

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

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

“niet-stratificatieformulieren”).  

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

 

Kosten-type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef (in 

€) 

Extrapolati

e-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor 

extrapolatie (in 

€) 

Terugvordering na 

extrapolatie 

(in €) 

med1 8 897,46 1259,5 7,06 JA € 434,13 3 066,82 

far1 6 001,86 1404,37 4,27 NEE NVT 78,93 

amb1 483,18 483,18 1,00 NEE NVT 21,38 

hosp1 655,55 655,55 1,00 NEE NVT 0,00    

TOTAAL      € 3.167,13 
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Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

1 = steekproef. 

2 = stratificatie. 

 

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

de steekproef bedraagt € 3.167,13. 

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

Het totaalbedrag van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie:  

Kostentype Totaal categorie (in €) Totaal van de terugvordering  

Med2 24 805,69 € 14 538,73 

Far2 620,94 € 0,00 

Amb2 505,37 € 505,37 

Hosp2 31 308,03 € 44,20 

TOTAAL  € 15.088,30 

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

de stratificatie bedraagt € 15.088,30. 

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

4. Algemene informatie 

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

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

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

van het M.B. van 30/01/1995”.  

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 
mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

5. Conclusies 

Er werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de medische kosten (wet van 

02/04/1965) terecht werden toegekend aan uw centrum voor de gecontroleerde periode.  

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 3.167,13 + € 

15.088,30 = € 18.255,43 te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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BIJLAGE 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 2013-2014 

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

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

omtrent het leefloon en de tewerkstellingen betaald door het OCMW. 

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven 
voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 
1976 betreffende de OCMW’ s)  

Volgens de POD MI 

  Terugvorderingen Uitgaven     

  RMI RMI     

2013 27.915,90 868.379,46 101 Leefloon (50% - 65%):   

    12.357,26 104 Project individuele integratie (70%):   

    148.069,95 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

    9.722,90 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

via organieke 

wet 

    17.330,92 117 Soc.integratieproject student(60%-75%):   

          

    -8.912,25 101 Leefloon (50% - 65%): * 

    9.199,38 104 Project individuele integratie (70%): * 

    -25.947,13 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): * 

    -14.231,69 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): * 

          

  * rechtzettingen 2013 voor vorige jaren    

          

2014 80.162,48 865.557,58 101 Leefloon (50% - 65%):   

    22.106,68 104 Project individuele integratie (70%):   

    132.065,04 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%):   

    17.437,12 109 Verhoogd bestaansminimum (100%) : 

via organieke 

wet 

          

    -32.613,00 101 Leefloon (50% - 65%): ** 

    -95,53 104 Project individuele integratie (70%): ** 

    -22.153,73 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): ** 

          

2013 5.058,33 -6.950,72 101 Leefloon (50% - 55%) *** 

2014 49.622,86   101 Leefloon (50% - 55%) *** 

2014 -22.706,69   101 Leefloon (55% - 55%) *** 
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(1) 

    -3.272,93 104 Project individuele integratie (70%): *** 

    527,33 105 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%): *** 

    1.280,53 106 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%): *** 

    -1.252,15 117 Soc.integratieproject student(60%-75%): *** 

          

 

** rechtzettingen in 2014 voor vorige jaren   

 

***rechtzettingen in 2015 voor 2013-2014   

          

Totaal: 140.052,88 1.988.605,02     

 
(1) Na het afpunten bleken deze ontvangsten niet in 2014 maar in 2015 te zijn ontvangen 

in het OCMW 

 

Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

1.988.605,02 – 140.052,28 = 1.848.552,14 € 

Volgens de rekeningen van het OCMW  

  Terugvorderingen Uitgaven   

  RMI RMI   

2013 46.783,46 993.254,68 101 Leefloon (50% - 65%): 

        

2014 82.270,10 994.785,02 101 Leefloon (50% - 65%): 

        

Totaal: 129.053,56 1.988.039,70   

 
Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

1.988.030,70 – 129.053,56 = 1.858.986,14 € 

Vergelijking van de totalen 

Periode 2013-2014 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: 1.848.552,14 € 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: 1.858.986,14 € 

Verschil: -10.434,00 € 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 0.56% 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen aan 52,5% (gemiddelde tussen 50% 

voor 2013 en 55% vanaf 07/2014): 
5.477,85 € 
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Het verschil in ontvangsten is mogelijks te wijten aan de doorgave van de rechten ipv van de 

werkelijke ontvangsten. 

 

Echter, net als bij de vorige controle stelden we vast dat de toelagen aangevraagd in 

toepassing van het artikel 33 van de wet niet altijd correct zijn (zie in vergelijking cijfers 104 

Project individuele integratie (70%). Deze werden dan ook allemaal afgepunt. U vindt hiervan 

een overzicht in de controletabel 4a. Er werd voor een totaal bedrag van 4.442,31 € teveel 

aan toelagen ontvangen. Deze zullen worden teruggevorderd. 

 

4. Conclusies  

Voor de gecontroleerde periode 2013-2014, bekwam de inspectie de volgende resultaten 

Het verschil heeft betrekking op eventueel te weinig ontvangen toelagen: 

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (Art 21§6 van de Wet van 26/05/2002) 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze frontdesk vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en uitleg 

over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

De teveel ontvangen toelagen in toepassing van het artikel 33 van de wet worden 

terugvorderd voor een bedrag van 4.442,31 € 

 

 

mailto:vraag@mi-is.be

