
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  
 

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

tussen 17 en 24/02/2016. 

 

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  

Mol 

Jacob Smitslaan 22 

2400 Mol 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   3 

   

  MOL/W65B-RMID-RMIB/2016  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be


2 
 

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 
Geen controle 

uitgevoerd 
Bijlage 1: Controle van de 
medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
2014-2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2013 

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 Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

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. 

Er wordt wel gevraagd in de toekomst geen correcties meer door te voeren betreffende de 

materie en periode die gaat gecontroleerd worden. Er werden in februari 2016 nog 

verscheidene ontvangsten doorgestuurd naar de POD MI, nadat in januari 2016 de afspraak 

werd gemaakt. De inspecteur kan op die manier onmogelijk over de juiste informatie 

beschikken om de controle correct uit te voeren. Deze gegevens werden nu nog verwerkt 

in de resultaten, wat bij een volgende controle in voorkomend geval niet zo zal zijn. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Er werden een aantal verschillen in uitgaven gevonden, in het nadeel van het OCMW. Dit 

wijst er mogelijk op dat de opvolging niet systematisch genoeg verloopt. 
 

De medische kosten worden samen geboekt met het equivalent leefloon/gewaarborgde 

kinderbijslagen. Het wordt aanbevolen een apart artikel te voorzien om de 
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medische/farmaceutische kosten te boeken vanaf 2016 of 2017. 

De omschrijvingen van de boekingen zijn vaak onvolledig of onduidelijk, waardoor niet 

afgeleid kan worden om welke soort steunverlening het gaat. Het gevolg hiervan is onder 

meer dat dossiers waarvoor het OCMW mogelijk te weinig ontving niet opgenomen 

werden in de lijst met te weinig ontvangen toelagen omdat de inspectie niet kon opmaken 

over wat de uitbetaalde bedragen gingen. Het wordt aanbevolen om te voorzien in een 

duidelijkere omschrijving van de boekingen. 

 

In de gecontroleerde periode werden er geen vorderingen geboekt.  Het wordt ten 

zeerste aanbevolen om vorderingen te boeken en effectieve ontvangsten dan via formulier 

F door te sturen naar de POD MI (voor de procedure zie hieronder bij Recht op 

Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle).   

In de gecontroleerde periode werden er wel formulieren F doorgestuurd, maar dit ging in 

feite om rechtzettingen van de uitgaven. Het OCMW betaalde minder uit aan equivalent 

leefloon en vroeg teveel terug van de POD MI en stuurde ter rechtzetting een formulier F 

door. De juiste werkwijze is het regulariseren van het formulier D1 (kostenstaat) door 
een kleiner bedrag te vermelden.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Bij deze controle werden er vele tekortkomingen vastgesteld. Bij 6 van de 15 dossiers 

vinden er terugvorderingen plaats omdat er ofwel bewijsstukken ontbreken (voornamelijk 

in het kader van een GPMI) of omdat er onterecht/te veel toegekend werd (zie ook 

hieronder punt 5).  

 

De dossiers kunnen beter opgebouwd worden. Momenteel is het niet altijd even 
gemakkelijk om zaken terug te vinden. 

 

Bewijzen betreffende het raadplegen van de KSZ zijn vaak niet terug te vinden in de 

dossiers: het wordt aanbevolen deze prints apart te klasseren, of via het sociaal verslag 

duidelijk te vermelden wat het resultaat was van de consultatie van de KSZ, zeker bij de 

opstart van een dossier. 

 

Het OCMW gebruikt in de praktijk twee intakeformulieren door elkaar, waarbij het 

document genoemd "intake" vaak niet getekend wordt door de aanvrager. Het document 

genoemd "aanvraag steun- en/of dienstverlening" wordt meestal wél ondertekend door de 

aanvrager. Het wordt aanbevolen deze twee documenten ofwel te integreren in één 

intakeformulier, ofwel duidelijk te kiezen met welk document er verder gewerkt wordt als 

officieel intakedocument. 

 

De sociale verslagen aanwezig in de dossiers waren meestal niet ondertekend of correct 

gedateerd.   De correct getekende en gedateerde sociale verslagen zouden per Comité 

geklasseerd worden in het archief. Het wordt aanbevolen na te gaan wat de bedoeling 

hiervan nog kan zijn. Het is namelijk zo dat de officiële verslagen in de dossiers moeten 

teruggevonden worden.  

 

De kennisgevingsbrieven zijn zodanig geformuleerd dat de verstaanbaarheid in het gedrang 

komt.  Bovendien worden wel de elementen van de berekening opgesomd, maar niet de 

berekeningswijze (formule). Dit laatste moet verplicht voorzien worden. Het OCMW kan 

er ook voor opteren de berekening in bijlage bij de kennisgeving mee te sturen. Ook 
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worden er regelmatig voorwaarden aan de beslissing gekoppeld die niet voorzien zijn door 

de wet. Dit is op zich onwettelijk. Via de opmaak van een GPMI, getekend door de 

begunstigde, is dit wel mogelijk.  

Het OCMW kreeg een bestand toegezonden van voorbeelden van beter geformuleerde 

kennisgevingsbrieven. 

 

Bij het toekennen van een aanvullend leefloon op wisselende inkomsten (bvb interimwerk) 

staat de POD MI volgende werkwijze toe: 

-tenminste jaarlijks één oorspronkelijke beslissing nemen en betekenen die vermeldt dat 

er leefloon wordt toegekend vanaf dd/mm/yy en dat er rekening wordt gehouden met 

wisselende inkomsten per maand; 

- het bedrag dat toegekend wordt na verrekening met de inkomsten maandelijks laten 

goedkeuren op de Raad/Bijzonder Comité; 

- een overzicht sturen (bijvoorbeeld halfjaarlijks of per kwartaal) ter kennisgeving aan 

begunstigde met de bedragen aanvullend leefloon en berekeningswijze. 

- de toelage naar de POD MI rechtzetten via het overmaken van formulieren D 
(ontvangsten) als betrokkene het OCMW terugbetaalde.  

 
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er werden een aantal verschillen in uitgaven gevonden, in het nadeel van het OCMW. Dit 

wijst er mogelijk op dat de opvolging niet systematisch genoeg verloopt. 

 

In de gecontroleerde periode werden er ook een beperkt aantal terugvorderingen 

opgesteld. Het OCMW zou dit ondertussen hebben bijgestuurd vanaf 2016.  

 

Effectief gerealiseerde ontvangsten in het kader van de onderhoudsplicht studenten dienen 

niet doorgegeven te worden aan de POD MI. Het is aan te bevelen deze op een aparte 

post te boeken. Eventuele doorgegeven ontvangsten die in dit geval zijn mag het OCMW 

rechtzetten. 

 

Wanneer een OCMW zijn beslissing tot herziening van een dossier met terugwerkende 

kracht aan de POD Maatschappelijke Integratie meedeelt, wordt automatisch overgegaan 

tot een terugvordering van de toelagen die betrekking hebben op de herziene periode, 

zelfs al heeft het OCMW het teveel betaalde leefloon niet zelf kunnen terugvorderen. Het 

OCMW dient enkel de effectief gerealiseerde ontvangsten over te maken aan de POD.  

 

Een voorbeeld: 

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2015; 

- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2015; 
- OCMW herziet een beslissing retroactief en zet stop op 01/02/2015; 

- de subsidies leefloon voor 1/02/2015-30/04/2015 vloeien terug naar de POD; 

- de maanden februari, maart en april 2015 worden gevorderd bij cliënt 

- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen.  

Het OCMW betaalde drie maanden uit waartegenover geen subsidie staat. Mogelijk 

betaalt cliënt in een later jaar nog terug, maar mogelijk komt er nooit meer iets terug, of 

niet het volledige bedrag. 

  

Aanbevolen wordt (hetzelfde voorbeeld) het volgende te doen: 

- OCMW betaalt leefloon uit tot 30/04/2015; 

- in april blijkt dat cliënt werkte vanaf 01/02/2015; 
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- OCMW neemt stopzettingsbeslissing (formulier C) met als datum 1/05/2015 (datum 

invoegetreding stopzetting) en 01/02/2015 als datum werkelijke stopzetting; 

- de subsidies leefloon voor 1/02/2015-30/04/2015 vloeien niet automatisch terug naar de 

POD; 

- de maanden februari, maart en april 2015 worden gevorderd bij cliënt; 

- stel cliënt heeft momenteel de middelen niet om terug te betalen, maar in november 

2015 wel; 

- OCMW maakt formulier D op met als datum invoege (periode terugvordering) 11/2015 

en referteperiode 1/02/2015-30/04/2015. Op dit moment vloeit het bedrag terug naar de 

POD. 

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

Bij de beide boekhoudkundige controles werden er meer verschillen in het nadeel van het 

OCMW gevonden dan bij de voorgaande controle. 

De controle van de RMI-dossiers maakte duidelijk dat er op dossierniveau meer 
tekortkomingen waren dan in het verleden, voornamelijk omdat er bij een aantal dossiers 

toekenningen werden gedaan die niet wettelijk in orde waren. Mogelijk heeft dit laatste er 

mee te maken dat uit de ad random steekroef van te controleren dossiers juist veel 

“bijzondere” dossiers naar boven kwamen. Bij een volgende controle zal nagegaan worden of 

deze trend verdergezet werd.  

  

Debriefing 

De resultaten van de controle RMI-dossiers werden overlopen in aanwezigheid van één van 

de twee diensthoofden sociale dienst. De resultaten van de boekhoudkundige controles 

werden overlopen met twee leden van de financiële dienst en iemand van de administratie 

sociale dienst, verantwoordelijk voor de doorgaven naar de POD MI. 

Dit gebeurde in een constructieve sfeer, waarbij de wil van het OCMW bleek om de 

gemaakte opmerkingen om te zetten in de nodige bijsturingen waar nodig. 
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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 Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2014 Zie bijlage 2 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 €6.888,65 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2014-2015 Cf. bijlage nr. 3 
Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2012-2013 €13.704,55 
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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE 2012-2014 
 

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  

opgespoord.  
 

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de 
tewerkstellingen in artikel 60§7) 
 

Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 

ontvangen voor € 6.888,65. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig 

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de subsidiëring door de Staat 

vastgesteld. 

 

2. Conclusies 
 

 

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

€ 6.888,65 (zie de controletabel 2A). 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  

 

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

controletabel 2B), kunnen u nog 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.  

 

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 – PERIODE 2014-2015 
 

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 het opstellen van een aanvraagformulier (intake). 

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 

15 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

3. Conclusies 
 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

meestal nageleefd. In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw 

centrum de wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake 

werden geformuleerd in deel 1 van dit verslag. Het wordt aanbevolen hier grondig kennis 

van te nemen en bij te sturen waar nodig. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3.  
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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 2012-2013 
 

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 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)  

 

Wanneer de vastgestelde verschillen in de vergelijking van de uitgaven meer dan 1% bedraagt 

en/of het verschil in de vergelijking van de terugvorderingen meer dan 10% bedraagt in het 

nadeel van de POD MI, dan zal er afgepunt worden. Dit was het geval, zoals kan afgeleid 
worden uit onderstaande tabel.  

 

 Cijfers 

POD MI 

Cijfers 

OCMW 

Verschil 

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2012-2013 1.590.528,88 1.547.747,76 42.781,12 2,69 

Terugvorderingen periode 2012-2013 15.517,15 21.992,05 6.474,90 41,73 

Netto-uitgaven periode 2012-2013 1575011,73 1525755,71 49.256,02 3,13 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage van € 12.370,72 aan het 

licht 
U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 4 

A.  

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van €858,33. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel / eventueel te weinig ontvangen 

toelage per begunstigde in controletabel 4C. 

 

3. Conclusies  
 

Uw OCMW heeft voor een bedrag van € 13.704,55 (12.370,72 + 858,33 + 475,50) te veel 
aan toelagen ontvangen (zie controletabellen 3 (terugvordering op een gecontroleerd RMI-

dossier), 4A en 4C). 

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden op het 

bedrag van een volgende subsidie.  


