
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte leden van het Vast Bureau,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum van 21 

tot en met 23 januari 2020. 

 

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 het Vast Bureau van  

Pelt 

Oude Markt 2 

3900 PELT 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   1 

   

  Pelt (Overpelt)/W65M/2020 
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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 – 2018 

Bijlage 1: Controle van de medische 

bewijsstukken, Wet van 02/04/1965 

 

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

verslag 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De informatie over de nodige voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW 
gestuurd. Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. 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 tabel(len) geven een overzicht van de belangrijkste vaststellingen en de 

aanbevelingen per gecontroleerde materie. 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 onderaan dit verslag.  

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

De gecontroleerde dossiers hebben een duidelijke structuur en bevatten alle nodige stukken 

voor het sociaal onderzoek. De sociale verslagen bevatten veel diepgang, geven een prima 

beeld van de begunstigden en hun noden, en tonen een goede ondersteuning en waar nodig 

opvolging aan. Gelieve wel nog rekening te houden met de onderstaande opmerkingen en 

aanbevelingen: 

 

Het register der aanvragen 

Nieuwe steunvragen moeten worden ingeschreven in het register der aanvragen op de dag 

van de aanvraag zelf, dus met de datum van het ontvangstbewijs. Uit de controle blijkt dat 

u hier de datum van beslissing in het Bijzonder Comité (BC) noteert. Het is aangeraden dit 

aan te passen. 

 

Onderzoek naar buitenlandse ziekteverzekeringen 

De sociale verslagen maken duidelijk dat u voor alle dossiers een onderzoek doet naar 

eventuele buitenlandse ziekteverzekeringen via het HZIV. De nood aan dit onderzoek 

vervalt echter mits er een asielaanvraag is ingediend, en moet verder slechts bij bepaalde 

dossiers worden uitgevoerd. U kan hierover meer info vinden in het informatiedocument 

over de terugbetaling van de medische kosten op onze website. Daar dit een onnodige 

belasting betekent voor het HZIV is het aangeraden om uw procedure hieromtrent aan te 

passen. 

 

Inkomstenonderzoek en impact op de remgelden 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/terugbetaling_medische_kosten_2020.docx
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Bij de controle werd vastgesteld dat uw inkomensonderzoek onvoldoende wordt verwerkt 
in de beslissing tot tussenkomst. Het is aangeraden om dit in uw steunvoorstellen en 

beslissingen te betrekken. 

 

Een tussenkomst in de medische kosten bestaat uit twee delen, elk afhankelijk van hun eigen 

criteria. Het eerste deel betreft de kosten die mits aansluiting zouden worden gedragen 

door een ziekenfonds, het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming. Het tweede deel van 

de kosten betreft de remgelden, dus de kosten van verstrekking die patiënten normaal 

gezien zelf dienen te dragen. 

 

Tussenkomsten in de remgelden zijn afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Indien 

hij of zij over een inkomen beschikt dat hoger ligt dan de categorie van het leefloon waar 

hij als steungerechtigde recht op zou hebben is er geen tussenkomst voorzien in deze 

remgelden. Bij hospitalisatiekosten (verstrekkingen in een ziekenhuis met minstens één 

overnachting) valt dit onderscheid weg. Hier heeft de begunstigde dus steeds recht op een 

tussenkomst in de remgelden. 

 

Formulering van de toekenningsbeslissing en van de kennisgeving 

 

Uw beslissingen tot tussenkomst en de kennisgevingen hiervan zijn niet steeds in lijn met de 

wetgeving opgesteld. Zo wordt de aanmaak van de medische kaart in Mediprima niet 

vermeld, is het onduidelijk of er ook wordt tussengekomen in de remgelden en worden er 

voor personen die illegaal op Belgisch grondgebied verblijven toekenningen gedaan voor een 

jaar, waar dit slechts drie maanden kan zijn. Het is dan ook aangeraden om deze elementen 

op te nemen in uw beslissingen. Onderstaande standaardzin kan hiervoor worden benut: 

 

Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de 

regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een 

medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Deze beslissing 

wordt herzien bij elke verandering in uw situatie met een impact op deze toekenning en ten laatste 

binnen drie maanden/binnen een jaar. 
 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Na het afronden van de controles werden de resultaten overlopen met de betrokken 

medewerkers en het hoofd van de sociale dienst. Ook werden de controleroosters – zoals 

opgenomen in de bijlagen van dit rapport – ter nazicht overhandigd. Gezien de goede werking 

van uw centrum kwamen hier, buiten bovenstaande opmerkingen, geen bijkomende zaken aan 

bod. 

 

Het is duidelijk dat uw medewerkers op een constructieve manier rekening hielden met de 

opmerkingen die tijdens eerdere inspecties werden gesteld. De inspectiedienst dankt hen dan 

ook voor hun blijvende inzet en goede samenwerking. 

 

Met het afronden van deze controles zijn alle materies voor het vroegere OCMW van 

Overpelt afgerond. Toekomstige controles zullen worden gebaseerd op de dossiers en 

toelagen van het gefuseerde Pelt. 
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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 
 

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 

2014 – 2018 391,13 € Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 
Terugvorderingen voor een bedrag lager dan 25 Euro worden vrijgesteld van recuperatie. 

 

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: 

Het diensthoofd van de inspectiedienst, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE HULP IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN 

VAN HET MB VAN 30 JANUARI 1995: PERIODE 2014 - 2018 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

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

individuele dossiers (via Mediprima aangevuld met de dossiers met medische kosten) 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 

 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS  
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 

in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 

 
Controle van de dossiers 
 

De controle werd uitgevoerd op alle individuele dossiers. 
 

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

werden toegepast:  

 Inschrijving in het register der aanvragen op de datum van aanvraag 

 Onderzoek naar buitenlandse ziekteverzekeringen 

 Inkomstenonderzoek en impact op de remgelden 

 Formulering van de toekenningsbeslissing en van de kennisgeving 

 

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 steeds op een correcte manier 

werden toegepast: 

 Impact van het inkomen op de tussenkomst in de remgelden 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de vastgestelde fouten 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.  

 

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: 

 

Kostentype 
Subsidie totaal 

niet stratificatie-

formulieren 

Totaal 
steekproef 

Extrapolatie-
factor 

Extrapolatie-
voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 
voor 

extrapolatie 

Terugvordering 
na extrapolatie 

MED1 € 4.148,61 € 1.169,21 3,55 NEE € 192,42 € 192,42 

FAR1 € 1.877,96 € 415,07 4,52 NEE € 68,19 € 68,19 

AMB1 € 100,48 € 100,48 1,00 NVT € 100,48 € 100,48 

HOP1 € 0,00 € 0,00 NVT NVT € 0,00 € 0,00 

TOTAAL € 361,09 

 
Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hop = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

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

de steekproef bedraagt € 361,09 

 

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

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie 

 

Kostentype Totaal categorie 

Totaal van de 

stratificatie-

formulieren 

Terugvordering 

stratificatie-

formulieren 

MED2 € 4.148,61 € 0,00 € 0,00 

FAR2 € 1.877,96 € 0,00 € 0,00 

AM2 € 100,48 € 0,00 € 0,00 

HO2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAAL € 0,00 
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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 € 30,04 (dossiers 

Mediprima)+ € 361,09 (steekproef) = € 391,13 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 deze controle zullen de gecontroleerde jaren in onze 

informaticatoepassing definitief afgesloten worden.  

 

  

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.be/
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