
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 28 

februari 2017 en 03 maart 2017. 

 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  

Zaventem 

Hector Henneaulaan 1 

1930 Zaventem 
 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   Aantal 4 

   

  OCMW / W65M-W65B-RMID-RMIB / 2017 
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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 

 

  

http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding
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2. CONTROLES 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
2011-2013 

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 
2016 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 

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 
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 bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 
voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

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 

Over het algemeen zijn de dossiers degelijk opgebouwd. De nodige bewijsstukken zijn 

steeds aanwezig en de sociale verslagen bevatten voldoende informatie. 

 

Het is wel aangeraden om de sociale verslagen uit te breiden met een rubriek voor de 

huisbezoeken, teneinde te garanderen dat de resultaten ervan steeds worden opgenomen. 

Het aanbrengen van andere thematische rubrieken kan helpen om de sociale verslagen een 

meer gestructureerde diepgang te bezorgen. 

 

Er waren niet in alle dossiers door de begunstigde ondertekende en gedateerde 

aanvraagformulieren aanwezig voor de ten laste name van de medische kosten (of 

maatschappelijke hulp) 
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Het is aanbevelenswaardig het informatiedocument rond de Medische Kosten Wet 

02/04/1965 dat te vinden is op de site van de POD MI www.mi-is.be door te nemen. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

Sommige dossiers werden niet of minder betoelaagd door de POD MI. Het is aan te 

bevelen om telkens de eerstvolgende maandstaat (Ebox) te controleren om na te gaan of de 

doorgegeven uitgaven (gevraagde toelage) door het OCMW ook correct verwerkt werden 

bij de POD MI. Indien dit niet het geval zou zijn, dient het OCMW dit recht te zetten op de 

eerstvolgende maandstaat. 

 

Sommige effectieve ontvangsten werden niet of gedeeltelijk verwerkt bij de POD MI. Het is 

aan te bevelen om telkens de eerstvolgende maandstaat (Ebox) te controleren om na te 

gaan of de doorgegeven effectieve ontvangsten door het OCMW ook correct verwerkt 

werden bij de POD MI. Indien dit niet het geval zou zijn, dient het OCMW dit recht te 

zetten op de eerstvolgende maandstaat. 

 

Algemeen: bij het verwerken van de effectieve ontvangsten naar de POD MI (met een 

formulier F), is het belangrijk om het correcte toelagepercentage te gebruiken waartegen de 

oorspronkelijke uitgaven betoelaagd werden (waarop de effectieve ontvangsten betrekking 

hebben) én ook de referentieperiode te vermelden van de effectieve ontvangsten. Zoniet 

kunnen er knipperlichten gegenereerd worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Het sociaal verslag bevat niet alle wettelijke gegevens zoals bepaald in de omzendbrief van 14 

maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de 

wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Er wordt niet in elk 

verslag melding gemaakt van rijksregisternummer, adres en domicilie en de eventueel uitgevoerde 

huisbezoeken. 

Het sociaal verslag is het document waarin de essentiële gegevens worden vermeld die 

tijdens het sociaal onderzoek zijn verzameld. Het verslag kan de vorm van een papieren of 

een elektronisch verslag aannemen. Het verslag wordt steeds afgesloten met een concreet 

voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat hiertoe de 

bevoegdheid heeft. 

Volgende elementen dienen aanwezig te zijn in het verslag: 
1/ Identificatiegegevens van de aanvrager (naam en voornaam, rijksregisternummer, 

nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en werkelijke verblijfplaats). 

2/ Verblijfsgegevens van de aanvrager (nationaliteit en verblijfsstatuut) 

3/ Huisbezoek 

4/ Overzicht van de bestaansmiddelen van de aanvrager en van eventuele 

onderhoudsplichtigen van de aanvrager (alle middelen waarover de aanvrager werkelijk 

beschikt, ongeacht de aard of oorsprong ervan) en een beknopte beschrijving van de 

leefomstandigheden. 

5/ Residuair karakter van de hulpverlening. 

6/ Werkbereidheid of de vermelding van de eventuele gezondheids- of billijkheidsredenen 

waarom de betrokkene is vrijgesteld van deze voorwaarde. 

Dat datum waarop de KSZ-stromen werden geraadpleegd kunnen ook eventueel 

opgenomen worden in het sociaal verslag. 

 

http://www.mi-is.be/
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De vormvereisten van het sociaal verslag zijn niet voldaan: de beslissing van het Bijzonder Comité 

wordt reeds vermeld op het einde van het document, na het voorstel van de maatschappelijk 

werker. 

De sociale verslagen dienen gedateerd en ondertekend te worden door de maatschappelijk 

werker, met vermelding van zijn/haar naam. Het verslag wordt steeds afgesloten met een 

concreet voorstel van beslissing geformuleerd ten aanzien van de Raad of het comité dat 

hiertoe de bevoegdheid heeft. De uiteindelijke beslissing kan onmogelijk op dit document 

vermeld worden. 

 

Er werd niet voldaan aan de voorwaarden om recht te hebben op een verhoogde staatstoelage 

dakloze van 100%.  

Een verhoogde staatstoelage van 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van twee 

jaar (omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon die zijn hoedanigheid van dakloze heeft 

verloren door een persoonlijke woning te betrekken op het grondgebied van de gemeente 

(omzendbrief van 07/05/07) die dient als hoofdverblijfplaats. Dus bijgevolg tijdens de periode 

van dakloosheid is er recht op een gewone toelage 55%. 
 

Er wordt een installatiepremie aangevraagd via de organieke wet terwijl de begunstigde gerechtigd 

is op het RMI. 

Voor de subsidieaanvragen betreffende de installatiepremies, moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen de premie toegekend in het kader van de wet RMI van 26/05/2002 

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

van 08/07/1976 betreffende de OCMW ’s. Indien de begunstigde gerechtigd is op het RMI 

dient de installatiepremie via de formulieren van het RMI aangevraagd te worden. De 

subsidieaanvraag van de premie toegekend in het kader van de organieke wet dient te 

gebeuren via het programma LOA (zie onze omzendbrief van 07/05/2007). 

 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Sommige effectieve ontvangsten werden niet of gedeeltelijk verwerkt bij de POD MI. Het is 

aan te bevelen om telkens de eerstvolgende maandstaat (Ebox) te controleren om na te 

gaan of de doorgegeven effectieve ontvangsten door het OCMW ook correct verwerkt 

werden bij de POD MI. Indien dit niet het geval zou zijn, dient het OCMW dit recht te 

zetten op de eerstvolgende maandstaat. 

 

Algemeen: bij het verwerken van de effectieve ontvangsten naar de POD MI (met een 

formulier D), is het belangrijk om het correcte toelagepercentage te gebruiken waartegen 

de oorspronkelijke uitgaven betoelaagd werden (waarop de effectieve ontvangsten 

betrekking hebben) én ook de referentieperiode te vermelden van de effectieve 

ontvangsten. Zo niet kunnen er knipperlichten gegenereerd worden. 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Controle 

Medische Kosten 

Wet 02/04/1965 

 

Vorige controle 

AANVRAAG:  

Er is geen door begunstigde ondertekende aanvraag tot steun aanwezig. 

 

ADMINISTRATIEF & FACTURATIE:  

Ambulante kosten worden regelmatig aangegeven via 

hospitalisatiekosten. Indien er geen overnachting is moeten de kosten 

ingebracht worden onder ambulante (verplegingskosten). 

Er konden in een aantal gevallen geen attesten dringende medische hulp 

voorgelegd worden voor illegalen 

 

SOCIAAL VERSLAG:  
Het sociaal verslag bevat geen concrete elementen betreffende het 

inkomen van betrokkene of diens partner.  

Het sociaal verslag maakt geen melding van de resultaten van de 

eventueel afgelegde huisbezoeken.  

Het sociaal verslag is weinig verhelderend of concreet omtrent de 

behoeftigheid van betrokkene en is opgesteld in te algemene termen. 

De sociale situatie of levensomstandigheden met betrekking tot 

betrokkene komen niet uit de verf. 

Het sociaal verslag is een officieel stuk en er mogen geen schriftelijke 

aantekeningen op worden gemaakt, het moet gedateerd zijn en 

ondertekend door maatschappelijk werker. 

 

Huidige controle 

Bij afloop van de inspectie werden de resultaten overlopen met het 

hoofd van de sociale dienst. Daar de meeste opmerkingen in het 

verlengde van het vorige inspectierapport vallen kwamen de gemaakte 

aanbevelingen niet als een verrassing over. Het OCMW toonde aan dat 

het met de opmerkingen uit het vorig verslag aan de slag ging. 

 

Het is aanbevelenswaardig het informatiedocument rond de Medische 

Kosten Wet 02/04/1965 dat te vinden is op de site van de POD MI 

www.mi-is.be door te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

controle Wet 

02/04/1965 

Vorige controle 

Er waren verschillen in de uitgaven van het OCMW en de betoelaging 

hiervan bij de POD MI. Ook werden niet alle effectieve ontvangsten bij 

het OCMW verwerkt bij de POD MI. 

Huidige controle 

Sommige steekproefdossiers werden niet of minder betoelaagd door de 

POD MI. Het OCMW kan dit controleren door de maandlistings van de 

Wet 02/04/1965 te verifiëren met de aangevraagde toelage bij de POD 

MI en de al dan niet verkregen toelage (tegen het correcte toelage%), 

eventueel met een foutcode. Indien er een verschil is, dient het OCMW 

dit zo snel mogelijk te corrigeren. Deze werkwijze geldt zowel voor het 

verkrijgen van de toelage van de door het OCMW gedane uitgaven als 

de terugbetalingen die de cliënten gedaan hebben en waarvan de toelage 

moet doorgegeven worden aan de POD MI. Ook deze doorgegeven 

terugvorderingen dienen vergeleken te worden met de maandlistings via 

de Ebox. In het bijzonder moet er nagegaan worden of bepaald F-
formulieren niet overschreven werden (zie ook vorig rapport). 

Bovendien moet ook bij de terugvorderingen het juiste 

betoelagingspercentage én de referentieperiode waarop de 

terugvordering betrekking heeft correct opgevolgd worden. 

 

Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot 

het automatisch genereren van knipperlichten. 

 

Controle RMI 

dossiers 

Vorige controle 

Er werden geen opmerkingen gemaakt. 

Huidige controle 

Er zijn opmerkingen rond het sociaal verslag, de betoelaging van 

daklozen en de installatiepremie (zie hoger). 

Boekhoudkundige 

controle RMI 

 

Vorige controle 

Er werden verschillen vastgesteld in de effectieve ontvangsten in de 

boekhouding van het OCMW en de verwerkte ontvangsten bij de POD 

MI. 

Huidige controle 

Er werd dezelfde vaststelling gedaan. 
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Debriefing 

De resultaten, opmerkingen en aanbevelingen werden besproken met het Hoofd van de 

Sociale Dienst en 2 medewerkers van het OCMW. 

6. CONCLUSIE 

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

veel ontvangen subsidies. 

Eventueel te weinig ontvangen toelagen 

Controle Periode 
Terugvorderings-

procedure 

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

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2016 Zie bijlage 3 

 

 

Te veel ontvangen subsidies  

 

Controle Periode 
Terug- 

vordering € 

Terugvordeings 

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle van 

de medische kosten 
2011-2013 11.687,61 Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse kostenstaten 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 7.929,81 Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de sociale 

dossiers 

2016 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 
Op een van de volgende 

maandelijkse kostenstaten 

 
Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2012-2014 15.620,96 Door onze diensten 
Op een van de volgende 

maandelijkse kostenstaten 
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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 2013-

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 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:  

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

 Controle van de verzekerbaarheid (indien nodig geacht)  

 Opstellen van duidelijke en concrete maatschappelijke verslagen  

De inspecteur stelde bij een aantal dossiers problemen vast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

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

toegepast: 

 administratieve juistheid van de aangiftes;  

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

02/04/1965. 
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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. 

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 

€ 

Totaal 

steekproef 

€ 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

€ 

Terugvordering 

na extrapolatie 

€ 

med1 32.905,85 3.436,11 9,58 Nee 115,07 115,07 

far1 30.262,35 3.292,38 9,19 Nee 322,61 322,61 

amb1 40.462,45 4.287,61 9,44 Ja 592,57 5.592,12 

hosp1 6.967,00 6.967,00 1,00 Nee 128,66 128,66 

TOTAAL      6.158,46 € 
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Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

1 = steekproef. 

2 = stratificatie. 

 

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

de steekproef bedraagt 6.158,46 €.  

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 

€ 

Totaal van de 

terugvordering 

€ 

Med2 5.063,26 0,00 

Far2 42.041,17 4.111,78 

Amb2 4.104,68 653,40 

Hosp2 243.954,08 763,97 

TOTAAL  5.529,15 

 

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

de stratificatie bedraagt 5.529,15 €.  

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.  

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

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor 6.158,46 € + 

5.529,15 € = 11.687,61 € te veel aan toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 
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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 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 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 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: 

7.929,81 (zie controletabel 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 
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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 – JAAR 2016 

 

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 / niet toegepast werd 

met betrekking tot de volgende elementen:  

 sociaal verslag 

 betoelaging dakloze 

 installatiepremie 

 

 

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

11 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

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

met betrekking tot de 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 inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

Controletabel 3. De informatie dient vóór het einde van de 2de maand volgend op de 

verzendingsdatum van dit schrijven gemaild te worden naar de inspecteur. 

 

Het dossier 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 2012-2014 

 

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

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

omtrent het leefloon en de tewerkstellingen betaald door het OCMW. 

 

1. Analyse van de rekeningen van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven 

voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke Wet van 8 

juli 1976 betreffende de OCMW’ s)  

 

Volgens de POD MI 

 

Ontvangsten 

 

Uitgaven 

 

 

-9.158,65 

 

-21.734,83 2012/2010 

 

-219,68 

 

-6.871,22 2013/2010 

     
2012 23.935,78 

 

523.365,01 

 

 

 

 

51.495,91 

 

 

 

 

161.889,92 

 

 

 

 

4.970,59 

 

 

 

 

25,00 

 

     
2013 61.198,59 

 

606.617,56 

 

 

 

 

53.447,37 

 

 

 

 

174.543,24 

 

 

 

 

32.320,34 

 

     2014 30.964,30 

 

282.389,72 

 

 

13.680,05 

 

274.380,37 

 

 

 

 

37.840,28 

 

 

 

 

31.691,13 

 

 

 

 

169.875,09 

 

 

 

 

40.807,05 
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5.491,59 

 

11.714,44 2015/2014 

 

807,30 

 

-1.464,82 2016/2014 

 

________ 

 

__________ 

 Totaal: 126.699,28 

 

2.427.302,15 

  

 

 

Volgens de rekeningen van het OCMW  

 

Ontvangsten 

 

Uitgaven 

    
2012 43.206,94 

 

771.121,61 

    
2013 91.797,72 

 

872.514,42 

    
2014 41.236,14 

 

842.307,97 

 

________ 

 

__________ 

Totaal: 176.240,80 

 

2.485.944,00 

 

 

 

Vergelijking van de totalen 

De verschillen tussen de cijfers van de POD MI en deze van het OCMW zijn als volgt te 

verklaren: 

 Sommige effectieve ontvangsten werden niet of gedeeltelijk verwerkt bij de POD MI 
(zie punt 2). 

 Sommige effectieve ontvangsten werden bij de POD MI verwerkt als negatieve 

uitgaven (C-formulieren). 

 Sommige effectieve ontvangsten zijn correctieboekingen op de uitgaven bij het 

OCMW (bijvoorbeeld uitgaven die niet betoelaagd werden door de POD MI en dan 

tegengeboekt worden als ontvangst). 

 Sommige boekingen dienden op een andere artikel geboekt te worden (bijvoorbeeld 

uitgaven / effectieve ontvangsten Wet 02/04/1965 die geboekt werden op het artikel 

RMI). 
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2. Controle van de ontvangsten 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht van 

31.241,92 € * 50% = 15.620,96 € 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

3. Conclusies  

 

Een te veel ontvangen toelage van 15.620,96 € zal door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend.  

 


