
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 6, 8, 15, 

19 en 22 oktober 2015. 

 

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  

Tervuren 

Markt 7A 

3080 Tervuren 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI   
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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


3 
 

2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
periode 2011 - 2012 

bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
periode 2011 - 2013 

bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
referentiejaar 2014 

bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 4: geen 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 5: geen 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 6: geen 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 7: geen 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de goede voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. De bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een 

correcte manier te kunnen uitvoeren 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 geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie.  

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

Er werd een goede administratieve en sociale opvolging vastgesteld betreffende de 

gecontroleerde dossiers. Het nodige wordt gedaan om op een zo correct mogelijke manier 

te werken. De sociale verslagen zijn van een goede tot zelfs uitstekende kwaliteit. 

 

Er zijn op een aantal punten echter nog verbetermogelijkheden: 

 

Aansluiting ziekenfonds 

In de sociaal verslagen zou meer informatie mogen terug te vinden zijn over al dan niet 
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aansluiting bij ziekenfonds. 

 

Huisbezoek 
Er is niet in alle dossiers iets terug te vinden over de resultaten van een afgelegd 

huisbezoek, terwijl er toch huisbezoeken uitgevoerd werden. Het is dan ook aan te bevelen 

de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Wij raden trouwens aan een 

huisbezoek uit te voeren bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het 

OCMW het nodig acht, maar het komt het OCMW toe te oordelen over de noodzaak en 

de doelmatigheid van een huisbezoek in geval van tenlasteneming facturen medische hulp. 

Echter, indien wordt besloten geen huisbezoek uit te voeren lijkt het ons eveneens 

aangewezen dit op te nemen in het sociaal verslag.  

 

Borgstelling 

De borgstelling moet onderzocht worden voor visumplichtige personen die geen 

asielzoeker zijn en die nog geen twee jaar in België verblijven. Dit dient te gebeuren door 

contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken per mail. Het volstaat bovendien 

niet om enkel voort te gaan op de verklaring van betrokkene dat deze al langer dan 2 jaar in 

België verblijft. Een bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan 2 jaar 

ononderbroken in België verblijft of een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende 

de periode dat betrokkene beweert hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien 

van het onderzoeken van de vereiste garantstelling. 

 

Reisverzekering 

Voor visumplichtige personen dient er tevens nagegaan te worden of zij een reisverzekering 

afgesloten hebben. Indien er hen een verblijf van niet meer dan 3 maanden werd toegestaan, 

moeten zij via Europese regelgeving verplicht verzekerd zijn voor medische kosten tot een 

bedrag van € 30.000. 

 

Remgeld wordt niet terugbetaald indien inkomen minstens leefloon 

Er werd vastgesteld dat het remgeld wordt teruggevraagd van de POD MI, terwijl de 

aanvrager of diens partner een inkomen hebben van minstens het equivalent leefloon. In dat 

geval wordt het remgeld van niet-hospitalisatiekosten niet terugbetaald. 

 
Ereloonsupplementen, niet-vergoedbare verstrekkingen (geen nomenclatuurnummer), niet-

vergoedbare medicijnen, afleveringsmarges implantaten, ambulancevervoer 

Verder werden er af en toe niet-vergoedbare zaken aangevraagd. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Het is positief om vast te stellen dat er slechts een gering verschil is tussen de subsidies van 

de POD MI en de uitgaven en ontvangsten van het OCMW. 

Tijdens de inspectie kon vastgesteld worden dat uw Centrum op een correcte en 

gestructureerde manier werkt wat betreft de boekhouding Wet 1965. Er werden weinig 

verschillen gevonden en er is een goede opvolging. 
 

Toch is er een punt waar er verbetering mogelijk is: 

 

Terugvorderingen worden niet altijd doorgegeven aan de POD MI 

Wij willen er u aan herinneren dat terugvorderingen die effectief geïnd worden door het 

OCMW en die betrekking hebben op een uitgave van het OCMW die in het verleden werd 

betoelaagd door de POD MI dienen doorgegeven te worden aan de POD MI via het 
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formulier F. Indien de terugvordering opgesplitst wordt in een afbetalingsplan dat loopt over 

verschillende jaren, dient er tenminste eenmaal per jaar aan de POD MI doorgegeven te 

worden wat er voor dat jaar in de verschillende dossiers ontvangen werd. Dit heeft bij deze 
controle tot terugvorderingen geleid. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

De gecontroleerde dossiers waren goed samengesteld, sociale verslagen waren duidelijk en 

de dossiers worden goed opgevolgd. Hieronder willen we toch enkele aanbevelingen en 

aandachtspunten meegeven: 

 

Register 

Volgens artikel 18 §2 van de wet van 26/05/2002 dient elke aanvraag chronologisch 

ingeschreven te worden in het register en deze inschrijving moet ondertekend worden 
door de aanvrager of de door hem aangewezen persoon. 

 

Weigeringen 

De geweigerde dossiers dienen aan POD MI doorgegeven te worden via een formulier C 

met code 1 Weigering. Eveneens dienen deze aanvragen in het register terug te vinden zijn. 

 

Aanvraagformulier/Intakeformulier 

Om rechtsgeldig te zijn zoals bedoeld in artikel 6 van het KB van 11/07/2002 dient de 

betrokkene naast de datering en de ondertekening eigenhandig 'gelezen, oprecht en volledig 

verklaard' te noteren. 

Het is tevens de bedoeling dat de rubrieken in het intakeformulier ingevuld worden. 

 

Het onderzoek naar de onderhoudsplicht wordt niet vermeld in het sociaal verslag 

In geval van het niet inroepen van de onderhoudsplicht of het niet in aanmerking nemen van 

inkomsten van ascendenten/descendenten van de eerste graad of het inroepen van 

billijkheids- of gezondheidsredenen voor werkbereidheid dient dit steeds gemotiveerd te 

worden in het sociaal verslag en met een beslissing bekrachtigd te worden. 

Meer bepaald wat de onderhoudsplicht betreft, kan u artikel 4 §1 van de wet van 

26/05/2002 toepassen, namelijk de gebruiker verzoeken om zelf onderhoudsgeld te eisen 

van zijn onderhoudsplichtigen. U zal altijd gebruik moeten maken van de verplichting tot 

terugvordering bij de onderhoudsplichtigen, zoals bepaald in artikel 26 van de wet van 

26/05/2002, behalve wanneer na onderzoek blijkt dat u moet afzien van de 

terugvorderingen van de onderhoudsplichtigen om redenen van billijkheid, die 

overeenkomstig artikel 28 van de wet van 26/05/2002, dienen vermeld te worden in een 

individuele beslissing. 

De ondernomen stappen dienen in het sociaal verslag vermeld te worden. 

 

VDAB-inschrijving 

Ingevolge de omzendbrief van 07/02/2014 dienen we in het dossier een bewijs van 

inschrijving VDAB terug te vinden. 
 

Bestaansmiddelen en berekening 

De bestaansmiddelen mogen enkel in aanmerking genomen worden gedurende de periode 

waarop deze middelen betrekking hebben. Zo dienen inkomsten uit tewerkstelling 

verrekend te worden met het leefloon van de maand waarin deze inkomsten verdiend zijn 

en niet met het leefloon van de volgende maand. Tevens dient een duidelijke berekening 

hiervan ter kennis gebracht te worden van betrokkene. Ook dienen alle bewijsstukken in 
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verband met de in aanmerking genomen bestaansmiddelen in het dossier te zitten. 

 

Terugvorderingen 
Terugvorderingen dienen bekrachtigd te worden door de Raad en ter kennisgeving aan 

betrokkene bezorgd te worden met inbegrip van een duidelijke en gedetailleerde 

berekening waarop de teruggevorderde som betrekking heeft. 

 

Ondertekening en duur GPMI 

Wanneer we een overeenkomst afsluiten tussen twee (of meerdere) partijen kan deze pas 

geldig zijn vanaf datum ondertekening door alle partijen. Hierdoor kan de datum vanaf 

wanneer het contract geldig is niet vroeger zijn dan deze van ondertekening. Ook is er pas 

recht op de verhoogde betoelaging vanaf datum van ondertekening van het GPMI. 

 

Evaluaties GPMI 

In toepassing van artikel 15 van het KB van 11/07/2002 dient er minstens éénmaal per 

trimester een evaluatie te gebeuren. Deze kwartaalevaluaties moeten geformaliseerd 

worden en aanwezig zijn in het dossier, gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk 

werker en de betrokkene. Een hogere toelage wordt slechts toegekend op voorwaarde dat 

er in het kader van het afgesloten GPMI een regelmatige evaluatie plaatsvindt, en dit ten 

minste om de drie maanden. 

 

GPMI clausule verhuis bij student niet geldig 

De vermelding dat het contract eindigt op datum van verhuizing is strijdig met de wetgeving 

indien GPMI student. Zolang de betrokkene student is, blijft het OCMW bevoegd ook al 

verhuist de betrokkene naar een andere gemeente. 

 

GPMI opeenvolgende contracten student 

De periode van verhoogde toelage moet steeds gedekt zijn door een contract. Door te 

werken met opeenvolgende contracten zijn er echter soms periodes die niet gedekt 

worden door een contract. Het is te adviseren om het contract de hele duur van de studies 

te laten dekken en een aanhangsel op te stellen bij wijziging van studierichting, 

onderwijsinstelling, enz. 

 
Schorsing vanwege het niet zoeken naar een vakantiejob 

De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn met 

zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. 

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden. 

We konden in een aantal dossiers vaststellen dat het OCMW in de vakantieperiode het 

leefloon schorst gedurende een maand zonder dat men hiervoor een motivering terugvindt 

in het sociaal verslag. Zo ontbraken in de meeste gevallen de bewijsstukken (loonfiches) 

voor de hele periode van de tewerkstelling. Door het ontbreken van de loonfiches en dus 

het loon, kan het OCMW onmogelijk vaststellen of er al dan niet nog recht is op leefloon. 

Vooraleer over te gaan tot schorsing dient u te onderzoeken of het voor de student 

mogelijk is om te werken, te beoordelen of hij voldoende inspanningen deed om 

vakantiewerk te vinden en tenslotte de loonfiches voor te leggen waarvan het loon boven 

het categoriebedrag leefloon ligt gedurende de periode van een maand. Indien geen 

gezondheids- of billijkheidsredenen kunnen ingeroepen worden en betrokkene geen 

vakantiejob zocht en dus de bepalingen van het GPMI niet naleefde, moet het OCMW een 

beslissing tot schorsing nemen zoals bepaald in artikel 30 §2 van de Wet van 26 mei 2002. 
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Schorsing GPMI 

De schorsing van een GPMI kan pas ingaan op de eerste dag van de tweede maand volgend 

op de beslissing, en dan nog slechts na aanmaning van de betrokkene, en dient aangetekend 
ter kennis gebracht te worden van betrokkene (cfr. artikel 30 §2 van de Wet van 26 mei 

2002). 

 

Verhoogde staatstoelage van 75% (GPMI beroepsopleiding/tewerkstelling) 

Een verhoogde staatstoelage van 75 % kan worden toegekend indien een GPMI werd 

afgesloten en indien voldaan is aan één van volgende voorwaarden:  

De rechthebbende volgt een opleiding van minimum 10 uren/week, georganiseerd door 

hetzij een openbare opleidingsdienst voor werkzoekenden, hetzij door een professioneel 

opleidingsorganisme dat een overeenkomst heeft met het OCMW. 

De rechthebbende volgt 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 08/06/1976. 

Deze verhoging is beperkt tot maximum 6 maanden (artikel 33, Wet 26 mei 2002). 

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
Debriefing 

Er vond een debriefing plaats met het hoofd van de sociale dienst, de financieel beheerder en 

de boekhouder. De resultaten van de controle werden besproken en er werden 

aanbevelingen voor de toekomst gegeven. Tijdens de debriefing konden er ook bijkomende 

vragen gesteld worden. De debriefing had plaats in een constructieve sfeer. 

 

 

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 2011-2013 Zie bijlage 2 

 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2011-2012 € 1.281,11 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 
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Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 

2011-2013 € 5.217,09 Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 
2014 

Cf. bijlage 

nr. 3 

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 2011 T/M 

2012 
 

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 12 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: 

 

 Controle van de borg (indien nodig geacht)  

 Controle van de verzekerbaarheid (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 volgende elementen niet op een correcte manier werden 

toegepast: 

 

 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. Financiële 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. 

 

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”).  
 
Legende van de soorten kosten: 

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 voor de medische kosten op basis van de 
steekproef van niet-stratificatieformulieren: 
 

Kosten-

type 

Subsidie-

totaal  

(in €) 

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

Med1 
12.810,

89 
5.172,41 nvt 

nee 
154,41 / 

Far1 
5.187,4

5 
1.918,48 nvt 

nee 
8,25 / 

Amb1 
5.220,1

3 
3469,90 nvt 

nee 
29,37 / 

Hosp1 
4.035,3

1 
4.035,31 nvt 

nee 
1,31 / 

TOTAAL     € 193,34  

 
 

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

de steekproef bedraagt € 193,34. 

 
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 15.157,93 175,52 
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Far2 2.975,82 0,00 

Amb2 2.428,36 9,30 

Hosp2 103.224,19 902,95 

TOTAAL  € 1.087,77 

 

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

de stratificatie bedraagt € 1.087,77. 

 

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 € 193,34 + € 

1.087,77 = € 1.281,11 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 2011 T/M 2013 
 

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 € 2.060,06. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 

2A. 

 

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

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

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 3.157,03 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: 

€ 2.060,06 + € 3.157,03 = € 5.217,09 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

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) zouden u nog kunnen 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 Front Office (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 Front Office 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 – REFERENTIEJAAR 2014 
 

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 niet altijd correct werd toegepast met betrekking 

tot de volgende elementen:  

 inschrijving van de aanvragen in een register. 

 

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

10 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 punt 4. Vaststellingen en aanbevelingen van dit verslag. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3 


