
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

08,09,10,15,16,17,22,23,24 en 31/03/2016. 

 

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  

Sint-Niklaas 

Marktplein 1 

9100  Sint- Niklaas 

 

                           Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

                                     Inspectiedienst POD 

MI  
  

 

   Geef aantal. 

   

                              Sint-Niklaas/W65M-W65B-RMID-RMIB-SFGE/2016  

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 
2012-2013 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2013-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
Selectiejaar 2015 

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 Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2014 
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 meeste 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 niet alle bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. We vragen dan 

ook, nogmaals met nadruk, het infodocument dat u wordt overgemaakt met betrekking tot 

de voorbereiding van de aangekondigde controles aandachtig te lezen. 

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Sociaal onderzoek: het positief om te kunnen vaststellen dat de sociaal onderzoek op een 

degelijke manier werden uitgevoerd. Buiten een paar aanvraagdocumenten die ontbraken 

waren er in dit verband geen opmerkingen. 

 

 

 

 



4 
 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Terugvordering 

 

Mogen we nogmaals de aandacht vestigen op het feit dat de ontvangsten in het lopende jaar 

maar betrekking op vorige jaren, OOK dienen te worden overgemaakt aan de POD MI 

indien er voor de periode waarop deze terugvordering betrekking heeft toelagen werden 

betaald. 
 

Deze opmerking werd in het verleden naar aanleiding van vorige controles reeds gemaakt. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

GPMI opleiding: 

 

Een verhoogde staatstoelage van 75 % wordt aan uw Centrum toegekend. Deze verhoging 

is echter beperkt tot 6 maanden  

Bovendien moet zij gekoppeld zijn aan: 
• hetzij een opleiding van 10 uren/week, georganiseerd door ofwel een openbare 

opleidingsdienst voor werkzoekenden, hetzij door een professioneel opleidingsorganisme 

dat een overeenkomst heeft met het OCMW; 

• hetzij een opleiding door het werk van minimaal 10 uren en maximaal 20 uren/week 

uitgevoerd ofwel binnen de diensten of instellingen van het OCMW (indien dit als opleider 

werd aangeduid door één van de deelstaten), ofwel binnen een dienst of instelling bedoeld 

in artikel 61 van de organieke wet van 08/06/76; 

 

GPMI (algemene opmerking):  

 

 Indien het GPMI betrekking heeft op een opleiding, een studie dient hiervoor een 

rubriek voorzien te zijn in het contract – tevens dienen er bewijsstukken terug te 

vinden zijn van bijvoorbeeld inschrijving, aanwezigheid, enz 

 Een GPMI kan niet ingaan vóór datum ondertekening, ook de verhoogde toelagen 
kunnen maar aangevraagd worden vanaf deze datum 

 

Intrekken dossier GMI student gedurende 1 maand in de vakantieperiode 

 

Dit kan enkel als sanctie voor het niet naleven van de voorwaarden opgenomen in het 

GPMI. Met andere woorden :  

 we dienen in het dossier terug te vinden dat de betrokkene de voorwaarden 

heeft overtreden en dit met een duidelijke motivering,  

 als de betrokkene werkte dienen we een berekening terug te vinden in de 
kennisgeving waardoor we kunnen vaststellen dat er geen recht meer was op 

RMI ovv LL ; 

 als het gaat om het niet naleven van de voorwaarden zoals opgenomen in het 

GPMI dient de uitvoering van deze sanctie te gebeuren door toepassing van het 

artikel 30 § 2 van de wet. 

 

Verrekenen van de inkomsten van de stiefvader/moeder 
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We stelden dit slechts vast in één dossier maar uit het overleg bleek dit te gaan om een 

foute interpretering van de wetgeving die dus mogelijks ook op andere dossiers, dan deze 

van de steekproef, werd toegepast. Daarom vonden we het toch belangrijk dit op te nemen 
in onze aanbevelingen. 

 

Er mag geen rekening worden gehouden met de inkomsten van de stiefouder voor de 

toepassing van het artikel 34 § 2 van AR 11/07/2002. Zie ook handleiding RMI pag. 127 : 'Er 

mag geen rekening gehouden worden met de inkomsten van de nieuwe partner van de 

ascendent en/of de kinderen van deze laatste.' 

 

 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Verwerking Terugvorderingen: 

 

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. Aangezien 

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

MI werd er een aanpassing aan de formulieren C (formulieren intrekking recht) aangebracht. 

(zie omzendbrief 25/03/2008). Als, de hieraan gekoppelde aangemaakte vorderingen 

leefloon met betrekking tot wat de begunstigden moeten terugbetalen aan het OCMW 

leiden tot effectieve terugbetalingen aan het OCMW door betrokkene/instellingen 

(werkloosheidskas, uitkeringen mindervaliden, …) dienen deze te worden aangegeven via 

een formulier D. Op die manier is er pas terugbetaling door het OCMW na ontvangst van 

de teruggevorderde bedragen, en lopen de ontvangsten OCMW gelijk met deze verwerkt 

bij de POD MI. 

 

Betalingen in wacht 

 

Het is onaanvaardbaar dat er nog betalingen in wacht staan van bedragen waarop de 

betrokkene blijkt recht te hebben een aantal jaren na datum. Dat een uitbetaling van 

een bepaalde maand geblokkeerd wordt omdat men op dat ogenblik over onvoldoende 

gegevens beschikt om na te gaan of er nog recht is, kan in uitzonderlijke gevallen toegepast 

worden. Echter een uitbetaling binnen de maand of een beslissing tot stopzetting lijkt ons de 

enige wettelijk correcte mogelijkheid tot handelen. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

 

Wij raden u aan om geen terugvorderbare steunen op te nemen in het uniek sociaal verslag. 

Enerzijds verliest u mogelijks hierdoor toelagen die konden worden toegekend aan andere 

personen, en anderzijds dient u een opvolging te blijven doen van de ontvangsten (meestal 

in afbetaling over verschillende jaren) en deze elk jaar overmaken aan de POD na ontvangst. 

 

Uit de voorgelegde stukken boekhouding bleek nog steeds te weinig transparantie. Ook de 

ontvangsten werden niet steeds op de correcte artikels binnen de boekhouding geboekt. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Voor wat de controle wet’65 medische kosten betreft stellen we het zelfde vast als bij de 

vorige controles, met name geen opvolging door het OCMW van de facturen voor 

farmaceutische kosten. Hierdoor worden zowel niet vergoedbare producten als de 

remgelden voor personen met inkomsten teruggevorderd bij de POD MI. Men verzekerde 

mij dat dit in de toekomst wel zou opgevolgd worden.  

 

Wat de controle boekhouding wet’65 betreft blijven we nog steeds vaststellen dat de 

ontvangsten met betrekking tot vorige jaren niet systematisch worden overgemaakt aan de 

POD MI. 

 

Bij de controle dossiers RMI blijft het grootste aandachtspunt het GPMI. Er blijkt wel een 

verschil tussen GPMI’ s opgemaakt binnen de cel jongeren en de andere. Binnen de cel 

jongeren is er duidelijk een betere opvolging. Het lijkt ons absoluut prioritair dit als 

aandachtspunt mee te nemen naar de medewerkers van de sociale dienst. En dit zeker met 

oog op de mogelijke uitbreiding van de toepassing van het GPMI voor andere groepen dan 

de -25 jarigen in de toekomst. 

 

Wat de controle RMI boekhouding betreft, dienen we vooral de aandacht te bevestigen op 

het feit dat het voor de POD MI onaanvaardbaar is dat bepaalde bedragen waarop cliënten 

recht hebben (hadden) in 2013 en 2014 vandaag nog steeds niet uitbetaald werden. Buiten 

de in dit verslag opgesomde dossiers werden, naar aanleiding van de aankondiging van het 

inspectiebezoek, reeds een aantal uitbetalingen verricht voor de dossiers die eveneens nog in 
wacht stonden en waarvoor recht was op uitkering voor de periode 2013-2014 (mondelinge 

informatie ontvangen tijdens de controlebezoeken). 

 

Aangezien de inspecteur op basis van de voorgelegde stukken onmogelijk met zekerheid kon 

zeggen te beschikken over het correcte cijfermateriaal, werd, uitzonderlijk, besloten over te 

gaan tot het afpunten van alle uitgaven/ontvangsten voor de gecontroleerde jaren. Hieruit 

bleek uiteindelijk dat er wel degelijk verschillen waren, maar niet extreem. Wat wel duidelijk 

bevestigd werd was het gebrek aan transparantie.  

 

Er werd, met de verschillende diensten, afgesproken in de toekomst de uitgaven en 

ontvangsten duidelijk gescheiden te houden. Een ontvangst wordt overgemaakt aan de POD 

met een formulier D (RMI wetgeving) F (Wet’65) en NIET via een formulier C met 

terugwerkende kracht. Ook in de boekhouding worden deze verwerkingen op dezelfde 

manier uitgevoerd. 

 

Naar aanleiding van de vorige controle sociaal fonds voor gas en elektriciteit werd 

afgesproken om een artikel te voorzien in de boekhouding met betrekking tot die dossiers 

die voldoen aan de voorwaarden van de bedoelde wetgeving. Hieraan was echter slechts 

gedeeltelijk tegemoetgekomen. Zeker op vlak van het boeken van de terugvorderingen 

stelden er zich problemen. De effectief ontvangen bedragen waren moeilijk of niet terug te 

vinden in de boekhouding. We vragen dan ook met aandrang om hier zeker aandacht aan te 

besteden in de toekomst. 
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Debriefing 

 

Er vonden twee debriefings plaats.  

 

Een eerste met de verantwoordelijken van de sociale dienst naar aanleiding van de controle 

RMI dossiers. Hier werd ook al besproken voor welke dossiers er verdere opzoekingen 

nodig waren en waar stukken en/of informatie ontbraken. De onderwerpen, aangebracht 

door de inspectie en de verantwoordelijken van de sociale dienst waren : 

 

 De duidelijke sociale verslagen waaruit een degelijke opvolging en begeleiding 

van de cliënten blijkt. 

 Inschrijving register wanneer en voor wat? 

 GPMI : opmaak en behandeling ; reeds eerste resultaten van de controle op 

dit vlak doorgenomen 

 Dossiers met stiefouder : ten laste name inkomsten 

 Stookolie : controle op petroleum (forfait) – zeggen bij te verwarmen want 

verwarming op gas 

 Hoe interim tewerkstelling verrekenen – de voorbeelden in de omzendbrief 

zijn te simpel : medegedeeld dat hier een aanpassing gepland staat 

 Toepassing SPI – hoe verrekenen 

 

Een tweede debriefing vond plaats in aanwezigheid van de Hoofd Maatschappelijk Assistentes 

team vreemdelingen en team jongeren, de Teamverantwoordelijke administratie en 

baliewerking, de Financieel Beheerder, Verantwoordelijke dienst facturatie en 

Verantwoordelijke Ontvangerij en Coördinator Financiën. Op vraag van de inspecteur vond 

de debriefing plaats met de 2 betrokken diensten samen. Hierdoor konden onmiddellijk 

afspraken gemaakt worden voor de toekomst in overleg met beide diensten. 

De resultaten van de verschillende controles werden overlopen. Er werd vooral veel 

aandacht besteed aan de toekomstige verwerking van de beslissingen aan de POD MI en de 

transparantie van de boekhouding. De onderwerpen opgenomen in de rubriek ‘vaststellingen 

en aanbevelingen’ werden overlopen. Er werd ook tijd vrijgemaakt om te antwoorden op 

vragen van het OCMW en te luisteren naar hun opmerkingen betreffende de uitvoering van 

de wetgeving, verwerking van de gegevens, enz.  

 

Algemene opmerkingen van het OCMW 

 

Naar aanleiding van de opmerking betreffende het aanvraagformulier: 

 

‘Een aanvraagformulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

aanvrager. In dit dossier ontbreekt de geschreven vermelding 'voor gelezen, oprecht en 

volledig verklaard'. 
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werd er opgemerkt dat dit niet altijd mogelijk is. Enerzijds stelt zich hier een probleem 

wanneer de aanvrager de taal niet spreekt en/of begrijpt, anderzijds wanneer het gaat om 

een aanvrager die analfabeet is.  

Deze opmerking zal voorgelegd worden op een volgende dienstvergadering en er zal 

bekeken worden met de juridische dienst wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. 

 

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 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2015 Zie bijlage 3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige 

controle 
2013-2014 Zie bijlage 4 

 

 

Te veel ontvangen toelagen  

 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderi

ngs-procedure 

Terugvorderi

ngs-periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2012-2013  € 36.233,97 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013-2014 € 19.893,71 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

Jaar 2015 
Cf. bijlage nr. 

3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2014 € 6.056,41 

Deels door onze 

diensten en deels 

door het OCMW 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds Jaar 2014 € 10.546,97 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

 

 

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 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 
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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 

2012-2013 

 

 

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 18 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 altijd op een correcte manier 

werden toegepast:  

 Bestaan van een steunaanvraag voor de gecontroleerde dossiers (indien nodig geacht)  

 

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 gecontroleerde elementen op een correcte manier werden 

toegepast.  

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;  

 terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen;  

 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  

 

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 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 

€) 

Extrapolat

ie-factor 

Extrapolatie-
voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie  

Terugvordering 
na extrapolatie 

 

med1 264.873,07 26679,31 9,93 NEE - € 22,97 

far1 204.026,21 20716,80 9,85 JA € 3.217,69 € 31.688,93 

amb1 164.378,34 16904,19 9,72 NEE - € 34,41 

hosp1 102.690,99 48048,86 2,14 NEE - € 140,59 

TOTAAL      € 31.886,90 

 

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

steekproef bedraagt € 31.886,90 

 

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 (in €)   

Med2 36.131,00 € 0,00 

Far2 66.322,43 € 4.340,68 

Amb2 21.368,19 € 6,39 

Hosp2 253.673,00 € 0,00 

TOTAAL  € 4.347,07 

 

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

stratificatie bedraagt € 4.347,07 

 

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 

 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 31.886,90 + € 

4.347,07 = € 36.233,97 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 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 

02 APRIL 1965 – PERIODE VAN 2013-2014 

 

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 zo 

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 € 534,23. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

Analyse van de terugvorderingen 

 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft een te 

veel ontvangen toelagen van € 19.359,48 aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

 

2. Conclusies 

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

€ 534,23 + € 19.359,48 = € 19.893,71 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

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

toegekend.  
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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 – SELECTIEJAAR 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 de 
volgende elementen:  

 aanvraagformulier. 

 

 

2. Controle van de 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. Conclusies 

 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot 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 gevraagde bijkomende informatie voor bepaalde dossier ontvingen we reeds ter plaatse 

gedurende de debriefing. 

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 2013-2014 

 

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)  

 

De cijfers uit de rekening van het OCMW, vergeleken met de cijfers van de POD MI moeten 

steeds worden overgenomen. 

 

Bij het vergelijken van de aan ons voorgelegde cijfers door de boekhouding bleken grote 

verschillen.  

Opvallend hierin waren enerzijds de negatieve boekingen (dit zouden verwerkingen zijn van 

terugvorderingen (soms werkelijke terugvordering, soms rechten) en anderzijds een artikel 

met betrekking tot de terugvorderingen die geen effectieve terugvorderingen bleken te zijn.  

 

Na bespreking met de verschillende betrokken diensten, en nadat aan de inspectie 

verschillende scenario’s werden voorgelegd die de oorzaak zouden kunnen zijn van de 

verschillen in cijfers, kwamen we tot de algemene conclusie dat we bij deze controle ons niet 

konden verzekeren van de correctheid van de voorgelegde cijfers. 

 

Daarom werd overgaan tot het afpunten van alle dossiers. 
 

Hieruit kwamen 2 belangrijke aspecten naar voor: 

 

1. Een verschil uitgaven ; 

2. Een aantal dossiers waarvoor naar aanleiding van de aangekondigde inspectie 

rechtzettingen werden doorgevoerd bij de POD en/of in de boekhouding. Betroffen 

dossiers die reeds geruime tijd (spreek jaren) in wacht stonden voor uitbetaling. 

3. Een groot aantal dossiers waarvoor de uitbetaling nog steeds in wacht stond en die 

naar aanleiding van de inspectie OF uitbetaald zullen worden; OF worden 

ingetrokken met een beslissing door het OCMW (zie overzicht in controletabel 4) 

 

 

2. Controle van een steekproef van dossiers 

 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

Analyse van de uitgaven 

 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een te veel ontvangen toelage 

 een eventueel te weinig ontvangen toelage.  

 



17 
 

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

A, B en C. 

 

Analyse van de terugvorderingen 

 

Zoals reeds eerder vermeld waren er geen boekingen van effectieve ontvangsten. Alle 

terugvorderingen zouden door het OCMW verwerkt zijn als negatieve uitgave. 

 

3. Conclusies  

 

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

 

 Uw OCMW ontving voor 2013 een bedrag van  2.074,78 € teveel toelagen en voor 

2014 een bedrag van  251,27 € 

 

 Tevens zullen een aantal dossiers waarvoor tot op heden geen uitbetaling werd 
doorgevoerd door het OCMW, en dit ook niet meer zal gebeuren, beslissingen van 

intrekking worden genomen en op die manier terugbetaald worden aan de POD. 

 

Van elke beslissing (conform de in de controletabel 4B opgesomde 

dossiers) dient uw OCMW een bewijs over te maken aan de inspectie, en 

dit binnen de maand na ontvangst van dit rapport. 

 

Totaal bedrag van deze dossiers voor 2013:   825,08 € 

Totaal bedrag van deze dossiers voor 2014:  2905,28 € 

 

 Voor een reeks dossiers (waarvan overzicht in controletabel 4) werd tot op heden 
nog geen beslissing genomen met betrekking tot het al dan niet uitbetalen van de 

opstaande bedragen.  

 

Het gaat hier om een totaal bedrag van :  591,36 € 

 

 

Van elke beslissing (conform de in de controletabel 4C opgesomde 

dossiers) dient uw OCMW een bewijs over te maken aan de inspectie, en 

dit binnen de maand na ontvangst van dit rapport. 

 

 Tenslotte bleken er nog een reeks dossiers in wacht te staan waarvoor het OCMW 

op heden besloot over te gaan tot uitbetaling. Het gaat hier om een totaal bedrag van  

 

Voor 2013 :  896,00€ 

Voor 2014: 788,84 € 

 

Wij vragen dan ook met aandrang deze betalingen zo snel als mogelijk uit te voeren. 

Het gaat hier tenslotte om dossiers die vandaag 05/2016 nog steeds wachten op een 

uitbetaling van een recht op uitkering voor de periode 2013 en 2014. 

 

 

Voor de periode 2013-2014 ontving u OCMW een teveel aan toelagen voor een 

totaal bedrag van (2.074,78 € + 251,27 € + 825,08 € + 2905,28 €)= 6.056,41€  
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Mogelijks, na het nemen van de beslissing betreffende nog in wacht staande uitkering, 

aangevuld met een bedrag van 591,37 €. 

 

Alle bedragen reeds verrekend aan de hand van het betoelagingspercentage. 
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BIJLAGE 7: CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 4 SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – 

JAAR 2014 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 

hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een 
steekproef van dossiers.  

 

 

1. Controle van de personeelskosten: Art 4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 237.760,45 om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 5,05 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: € 237.760,45 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 237.760,45 

Terug te vorderen verschil: € 0,00 

 

 

2. Controle van de tegemoetkomingen voor de betaling van onbetaalde facturen 

en van de maatregelen in het kader van een preventief energiebeleid 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 83.612,75  om de 

aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  
 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-

rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de 

POD MI. 

 

  Aangifte Uniek jaarverslag  
OCMW-

rekeningen  

Uitgaven 85666,25 75.369,25 

Ontvangsten 0 1165,71 

Netto (uitgaven - ontvangsten) 85666,25 75362,12 

      

verschil € 10304,13   
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Art 6, uitgekeerd bedrag: € € 83.612,75   

Netto-uitgaven aangegeven in het Uniek Verslag: € 85666,25 

Netto-uitgaven goedgekeurd na de controle: € 75.362,12 

Terug te vorderen saldo: € 10.304,13 

 

Niettegenstaande de aangifte van de totale uitgaven hoger is dan het recht op toelagen, verrekenen 

we toch het volledige verschil. Dit omdat het OCMW nog steeds niet alle ontvangsten kon 

voorleggen  en er in de voorgelegde cijfers een bedrag was opgenomen van € 10.297,00 die 

eigenlijk opbrengsten waren en geen uitgaven(betalingen door cliënt deel factuur nutsvoorzieningen 

aan het OCMW als tussenkomst in de verbruikskosten). 
 

Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

101 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 78.299,25 

 

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd.  

Twee punten werden grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 
toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7B. 

 

Motivering van de weigeringen van individuele financiële steun  

2 van 10 gecontroleerde dossiers bleken beslist als terugvorderbare steun. De 

teruggevorderde bedragen werden tot op heden niet overgemaakt aan de POD. 

 

Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  

 

Het OCMW heeft 1 actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 7.367,00 €.  

Deze acties werd gecontroleerd.  

 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle per begunstigde in controletabel 7C. 

 

 

3. Conclusies 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 10.546,97 op een 

onrechtmatige manier ontvangen: € 10.304,13 (art. 6 boekhoudkundige vergelijking) + € 

242,84 (art. 6 controle van onbetaalde facturen) 

Dit bedrag zal door mijn diensten worden teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal 

worden toegekend. 


