
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 24, 

25 september en 2, 9 oktober 2018. 

 

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, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van Zaventem 

H. Henneaulaan 1 

1930 ZAVENTEM 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   4 (+ controleroosters) 

   

  OCMW/W65M-STO-PSA-SFGE/2018 
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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). 

  



3 
 

2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 
2014-2015 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2016 
Bijlage 5: controle van het 

Stookoliefonds 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 
2016 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale 

Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

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 bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. Met name de controle van de 

medische kosten werd door het OCMW zeer goed voorbereid.  

 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden tijdens de 

controle te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig 

bijkomende informatie verschaft. 

Ook na de Inspectie werd op vraag van de inspecteur additionele (boekhoudkundige) 

informatie bezorgd, en wel met betrekking tot de controle van het Uniek Jaarverslag. De 

vraag om bijkomende informatie omtrent enkele aspecten van de controle betreffende de 

medische kosten werd laattijdig beantwoord.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

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

gecontroleerde materie. 
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In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste opmerkingen.  

Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of de procedures en of goede 

praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de controleroosters 

bijgevoegd bij het verslag.  

 

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Sociaal onderzoek 

 

Hoewel de sociale verslaggeving globaal genomen van degelijke kwaliteit is, zijn er toch 

enkele verbeterpunten. 

 

Wat de vorm betreft dient eraan herinnerd dat sociale verslagen steeds gedateerd dienen 

te zijn alsook ondertekend door de MA, hetgeen vaak niet het geval was. 

 

Inhoudelijk zijn de sociale verslagen in sommige dossiers redelijk summier omtrent 

bepaalde aspecten, zoals identificatie, gezinssamenstelling, verblijfssituatie en -historiek en 

bestaansmiddelen. Voorts maken de sociale verslagen veelal geen melding van afgelegde 

huisbezoeken. 

 

De verslagen dienen een duidelijke situatieschets te bevatten, met vermelding van de 

gezins- en verblijfsituatie, de sociale situatie, de bestaansmiddelen, de verzekerbaarheid en 

het legaal statuut, zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voren komt en de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn een geïnformeerde beslissing kan nemen. 

Huisbezoeken, hoewel niet verplicht in het kader van de ten laste name van medische 

kosten, zijn ten zeerste aanbevolen, met name bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht maar tenminste eenmaal per jaar. Het is ook 

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

 

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 te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) per e-mail. Het antwoord 

dient te worden bewaard in het dossier. Het volstaat niet om enkel voort te gaan op de 

verklaring van betrokkene dat deze al langer dan twee jaar in België verblijft. Een 
bewijsstuk dat aangeeft dat betrokkene al langer dan twee jaar ononderbroken in België of 

een voldoende gedetailleerde beschrijving betreffende de periode dat betrokkene beweert 

hier reeds te verblijven zijn noodzakelijk om af te zien van de vereiste de garantstelling te 

onderzoeken. Bij gebreke hieraan dient het OCMW de persoon voorzichtigheidshalve te 

beschouwen als iemand die pas in België verblijft en dus de DVZ te contacteren. Mutatis 

mutandis geldt hetzelfde voor personen afkomstig uit landen waarvoor een 

verbindingsorgaan gekend is en die nog geen jaar in België verblijven, wat de contactname 

met de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) betreft. 

Het niet-naleven van deze regels met betrekking tot het uitputten van rechten kan bij 

toekomstige controles leiden tot terugvordering van kosten ingediend na 1 oktober 2018. 

 

De Inspectie raadt aan om de structuur van de sociale verslagen te optimaliseren door het 
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aanbrengen van rubricering, met onder meer specifieke secties rond woonsituatie 

(resultaten huisbezoek), bestaansmiddelen, verblijfsituatie (statuut en historiek), 

verzekerbaarheid en borgstelling. Dit zal niet enkel de kwaliteit van de sociale rapportage 
verder ten goede komen, maar het zal ook anomalieën zoals hierboven (borgstelling) en 

hieronder (het indienen van remgelden voor personen met een inkomen en het indienen 

van andere dan remgelden voor bij het ziekenfonds aangesloten personen) beschreven, 

helpen tegengaan.  

 

De Inspectie nodigt het OCMW uit de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het 

sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 

14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin 

een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de 

tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen. 

 

Beslissing en kennisgeving 

 

Het is positief dat in alle dossiers beslissingen werden aangetroffen met vermelding van de 

duurtijd van de tenlastename van de medische kosten. Beslissingen ten aanzien van in het 

lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijvende personen zijn evenwel minder duidelijk verwoord 

("[v]rijwaring van onze rechten tot terugbetaling van medische en farmaceutische kosten 

voor deze bewoner vanaf .. tot ...")  en worden niet ter kennis gebracht van betrokkenen. 

Ongeacht het dossier vermelden beslissingen noch kennisgevingen expliciet de afgifte van 

de medische kaart in het kader van Mediprima.  

 

De Inspectie wijst erop dat voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten (in 

de ruime zin van het woord, dus inclusief farmaceutische en ziekenhuiskosten) ten laste 

neemt, er een kennisgeving van de beslissing aan betrokkene dient te gebeuren, daarbij 

inbegrepen LOI bewoners. De beslissing en kennisgeving dienen ook uitdrukkelijk de 

afgifte van een medische kaart te vermelden alsook de toepasselijke periode (maximum 

één jaar; max. drie maanden voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen). 

Daarenboven dient daarin vermeld te worden of het OCMW al of niet het remgeld voor 

andere dan ziekenhuiskosten ten laste neemt, afhankelijk van de inkomenssituatie (zie 

hieronder). De Inspectie suggereert onderstaande formulering, aan te passen afhankelijk 
van het geval:  
 
“Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de 

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

medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis) (inclusief 

remgeld/exclusief remgeld voor ambulante zorgen). Ten laatste binnen drie maanden/binnen een 

jaar wordt deze beslissing herzien.” 

 

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965 

 

Er werd vastgesteld dat bij de niet-hospitalisatiekosten het remgeld wordt teruggevraagd 

van de POD MI, terwijl de aanvrager of diens inwonende partner, ascendent of descendent 

een inkomen hebben van minstens de overeenstemmende categorie van het (equivalent) 

leefloon1. In dit geval wordt het remgeld van medische kosten, farmaceutische kosten en 

                                                                    
1 De regels voor de verrekening van bestaansmiddelen in geval van samenwoning zijn van toepassing. Het in aanmerking 

nemen van bestaansmiddelen van ascendenten en descendenten is niet verplicht, doch het OCMW dat deze mogelijkheid 

niet benut dient de billijkheidsredenen te motiveren in het sociaal verslag.    

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/het-sociaal-onderzoek-vereist-door-de-terugbetaling-van-de-medische-kosten-het-kader-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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ambulante ziekenhuiskosten niet terugbetaald door de POD MI. Deze regel heeft 

terugvorderingen tot gevolg voor verschillende gecontroleerde dossiers (Mediprima) en 

facturen (Novaprima). Het OCMW dient de inkomenssituatie beter op te volgen in het 
sociaal onderzoek en hieraan de juiste gevolgen te verbinden op het vlak van de 

tenlastename van de medische kosten.  

 

Ook het aspect van de verzekerbaarheid moet beter opgevolgd worden. Er werd immers 

geconstateerd dat het OCMW kosten indiende voor personen die aangesloten zijn bij het 

ziekenfonds en dus verzekerd zijn. Voor verzekerde personen kan enkel het remgeld 

(verhoogde tegemoetkoming) ten laste worden gelegd van de POD MI2. Vanaf het 

moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten 

eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD 

MI. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds 

moeten, in het kader van Novaprima, de nodige regularisaties van de formulieren D 

worden uitgevoerd of dient een formulier F te worden opgestuurd. Voor Mediprima geldt 

een andere regeling: bij retroactieve aansluiting moet het OCMW niets ondernemen om 

eventuele kosten in Mediprima terug te vorderen die reeds door de Staat werden ten 

laste genomen voor de betreffende periode.  

 

Op administratief vlak zijn er geen problemen met de aangifte van de kosten. Facturen 

worden op de juiste maand en met het juiste formulier aangegeven.  

 

Met het oog op inspectie moet er voor illegaal op het grondgebied verblijvende personen 

een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat (dus bij de 

kosten van elke maand) gevoegd worden. De kosten waarvoor het attest ontbreekt 

worden teruggevorderd. Dit is evenzeer het geval voor de facturen waarvoor een niet-

conform attest werd voorgelegd, zonder vermelding van de naam van de begunstigde of 

zonder datum. 

De Inspectie merkt voorts op dat de kwaliteit van sommige attesten te wensen overlaat, 

in de mate dat ze geen duurtijd vermelden of een duurtijd hebben van een jaar in 

combinatie met een uiterst ruim materieel toepassingsgebied. Voor één factuur werd 

slechts een medisch voorschrift voorgelegd, met daarop de melding vanwege de arts 

“dringende consultatie” gevolgd door de datum.   
 

In enkele (weinig talrijke) gevallen werden niet-vergoedbare verstrekkingen/medicijnen of 

ereloonsupplementen aangegeven. De overeenkomstige kosten worden teruggevorderd.  

 

Voor sommige verstrekkingen was tot slot geen getuigschrift van verstrekte hulp aanwezig 

of kon geen nomenclatuurnummer worden aangetroffen. Ook deze tekortkomingen 

hebben terugvordering van de bewuste kosten tot gevolg.  

 

Er wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken opnieuw grondig 

door te nemen. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

                                                                    
2 Voor zover de betrokkene tenminste niet over een inkomen van minstens de leeflooncategorie beschikt, indien het 

andere dan hospitalisatiekosten betreft.  

https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp
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verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier 

geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de 

aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steevast binnen de voorziene 
termijnen. 

 

Wel raadt de Inspectie het OCMW aan om voortaan de correcte wettelijke basis voor de 

verwarmingstoelagen in het kader van het Stookoliefonds te vermelden in de 

kennisgevingsbrieven, namelijk de Programmawet van 22 december 2008 (die de 

overeenkomstige artikels van de Programmawet van 24 december 2004 ophief).  

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Het is positief vast te stellen dat het OCMW een gevarieerd cliënteel tracht te bereiken 
en dit met diverse activiteiten. Niettemin laat het OCMW een aanzienlijk deel van de 

subsidie onbenut; om het OCMW te helpen de subsidie in de toekomst volledig te 

besteden, verwijst de Inspectie naar de informatie op de website van de POD MI, in het 

bijzonder ook naar de lijst met (niet) in aanmerking komende activiteiten. 

 

De dossiers worden over het algemeen op een verzorgde wijze beheerd. Wel werden er 

enkele problemen vastgesteld op het stuk van de administratieve bewijskracht. Zo bleken 

enkele facturen / afrekeningen vatbaar voor verbetering. In één dossier, waarin het bewijs 

van de deelname aan de activiteit onvolledig was, heeft dit een gedeeltelijke terugvordering 

tot gevolg. 

 

Ook wat de doelgroep betreft is er nog ruimte voor verbetering. Om dubbele subsidiëring 

te vermijden, kunnen de personen die materiële steun genieten in een opvangstructuur 

(waaronder een lokaal opvanginitiatief - LOI) geen aanspraak maken op steun van het 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering. Voor de collectieve activiteit bleken de 

kosten van enkele LOI-bewoners toch aangegeven in het Uniek Jaarverslag; deze kosten 

worden teruggevorderd.  

 

Nog wat de doelgroep, en meer in het algemeen het opzet van het Fonds betreft, kunnen 

kanttekeningen geplaatst worden bij de tenlastename in het kader van de specifieke 

kinderarmoedemaatregel van materiaalkosten voor de kappersopleiding bij een centrum 

voor deeltijds onderwijs. Gelet op het feit dat de steun terechtkwam bij een minderjarige 

in het kader van secundair onderwijs, werd deze aanvaard door de Inspectie. Niettemin 

dient men voor ogen te houden dat het Fonds tot doel heeft de sociale, en niet de 

professionele, integratie van de doelgroep te bevorderen. Ook is het zo dat de 

tegemoetkomingen krachtens de kinderarmoedemaatregel voornamelijk ten gunste dienen 

te komen van kinderen. Om discussie en eventuele terugvorderingen in de toekomst te 

vermijden raadt de Inspectie aan de subsidie van het Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering (incl. de kinderarmoedemaatregel) te besteden aan activiteiten die daarvoor 

onomstotelijk in aanmerking komen.   
 

Tot slot konden niet voor alle individuele tussenkomsten kennisgevingsbrieven worden 

aangetroffen. 

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Er wordt aangeraden om één specifiek artikel te voorzien voor alle uitgaven en ontvangsten 

met betrekking tot het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit. In de controleperiode 

https://www.mi-is.be/nl/fonds-voor-participatie-en-sociale-activering
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjatMqtiKHbAhWEyqQKHaPhD-cQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mi-is.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fsocio_culturele_participatie_-_activiteiten.xls&usg=AOvVaw0tDe3rae85l6qjrePjOUBk
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werden de tussenkomsten geboekt op niet minder dan zes verschillende artikels. Een 

uniek artikel zal het naar verwachting ook gemakkelijker maken voor het OCMW om de 

Inspectie een volledige lijst van ontvangsten te bezorgen.  
 

Het valt op dat het OCMW de financiële tussenkomsten die worden aangegeven op het 

Fonds toekent als voorschot dan wel geheel of gedeeltelijk terugvorderbaar stelt. De 

opladingen van de aardgasbudgetmeter worden voor 70% teruggevorderd van Iverlek en, 

naargelang van de situatie, voor het resterend gedeelte van betrokkene. Door deze 

praktijk wordt het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit tot op zekere hoogte een 

simpel doorgeefluik en wordt aan zijn doelstellingen – personen uit hun schuldsituatie 

halen en hun financiële situatie herstellen – grotendeels voorbijgegaan. 

Bovendien is het zo dat de ontvangsten die gerealiseerd worden op krachtens het Fonds in 

het lopende jaar of de jaren voordien toegekende terugvorderbare steunen, als zodanig 

dienen aangegeven te worden in het Uniek Jaarverslag. Terugbetalingen moeten inderdaad 

worden ingeboekt in het jaar waarin ze worden gedaan. Dit was in casu niet (volledig) het 

geval, waardoor er op basis van de boekhoudkundige controle tot terugvordering van een 

significant bedrag dient te worden overgegaan. 

 

De sociale verslagen in de gecontroleerde dossiers tonen duidelijk aan dat de 

tussenkomsten gebeuren ten behoeve van personen die zich in een schuldsituatie bevinden 

of daarin terecht zouden komen bij gebreke aan interventie van het Fonds. Deze positieve 

vaststelling doet echter niets af aan de constatering dat er veel marge voor verbetering is 

op het vlak van de link met het Fonds en de administratieve bewijskracht van de 

tussenkomsten. Het OCMW neemt immers geregeld andere rekeningen ten laste, zoals 

medische en huurkosten, zonder dat daarbij altijd onomstotelijk vaststaat dat er geen 

energieschulden (meer) zijn. Bovendien kunnen deze rekeningen en/of de daarop 

betrekking hebbende betalingsbewijzen niet altijd op duidelijke wijze teruggevonden 

worden in de dossiers, of laat de kwaliteit ervan te wensen over.  

 

De Inspectie herinnert eraan dat er twee voorwaarden zijn die cumulatief vervuld moeten 

worden om toelagen voor een dossier in het kader van dit Fonds te verkrijgen. Vooreerst 

– en dit stelt in het OCMW geen probleem – moet de begunstigde zich in een toestand 

van schuldenlast bevinden. Bovendien dient deze toelage gebruikt te worden om een gas- 
en/of elektriciteitsrekening (die dan in het dossier moet teruggevonden worden), te betalen. 

Het hoeft daarbij niet per se te gaan om een achterstallige afrekeningsfactuur; het kan 

tevens gaan om een nog niet vervallen voorschotfactuur die de betrokkene, gezien 

zijn/haar toestand, niet kan betalen. Ook het opladen van de budgetmeter kan worden 

aanvaard binnen het Fonds. 

De betaling van andere dan gas- en elektriciteitsfacturen lastens het Fonds kan enkel aanvaard 

worden voor zover het OCMW kan bewijzen dat er géén betalingsachterstand is op het 

stuk van gas- en elektriciteitsfacturen én dat er in het verleden (t.t.z. de laatste twee-drie 

jaar) een tussenkomst van het Fonds is geweest in laatstgenoemde facturen. Bovendien 

kan het OCMW bijkomend (m.a.w. bovenop een gas- en elektriciteitsfactuur) andere 

facturen, die ervoor zorgen dat de persoon menswaardig kan leven, ten laste nemen, als 

het dossier uiteraard voldoet aan de twee hogervermelde voorwaarden. 

In alle bovenvermelde gevallen dienen de ten laste genomen facturen te worden aangetroffen 

in de dossiers. 

Bij een volgende controle zal de Inspectie er specifiek op toezien dat bovenvermelde 

regels gerespecteerd worden, en desnoods overgaan tot terugvordering van de 

toegekende financiële steunen. 
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Voor de gecontroleerde periode werd er tenslotte geen enkel dossier met preventieve 

acties aangegeven. De inspectie mag daarom graag verwijzen naar de Omzendbrief van 13 
april 2010 betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Sociaal 

Fonds Gas en Elektriciteit. Hierin vindt u meer uitleg betreffende de taken van het 

OCMW in het kader van dit Fonds, evenals tal van voorbeelden van maatregelen die vallen 

onder het luik preventief sociaal energiebeleid. 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

De debriefing vond plaats op de laatste controledag in het bijzijn van het hoofd van de 

sociale dienst. Hij verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was voor vraag en antwoord. 

Van de zijde van het OCMW werd er toelichting verleend bij diverse tijdens de inspectie 

gedane vaststellingen. 

 

Evolutie ten opzichte van vorige controles 

Ten opzichte van eerdere controles is er op bepaalde punten een verbetering vast te stellen. 

Zo wordt de subsidie van het Fonds voor Participatie en Sociale Activering, hoewel ze nog 

steeds niet volledig wordt besteed, thans op een meer gevarieerde manier gebruikt. Bij de 

medische kosten bleken de dossiers bij de huidige controle in alle gevallen waar dat nodig 

was een steunaanvraag te bevatten, anders dan bij de vorige controle. 

 

De inspectie van het Stookoliefonds laat onveranderd een positief beeld zien. 

 

Op enkele vlakken worden er ten opzichte van vorige inspecties nieuwe opmerkingen 

geformuleerd, met name bij de controles van de medische kosten (terugbetalingsregels, 
uitputten van rechten) en van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit (link met het 

Fonds, terugvorderbaarstelling). 

 

6. CONCLUSIE 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2014-2015  € 11231,80 Door onze diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale Activering 
2016 € 435,46 

Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 
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Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 € 3257,35 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 

 

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

Het Diensthoofd Inspectie, 

 

 

 

 
 

Rudi CRIJNS  

 

  

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 2014-2015 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

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

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (MEDIPRIMA) 
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

- De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

- De borg (indien nodig geacht) 

- De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 
in land van oorsprong (HZIV)  

- De sociale verslagen  

- De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 
 

Zestien individuele dossiers werden gecontroleerd. De inspecteur stelde vast dat, 

uitgezonderd de steunaanvraag, deze elementen niet steeds op een correcte manier werden 

toegepast. U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 
 

Er wordt in totaal € 1187,53 teruggevorderd. 
 

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 stelde vast dat, met uitzondering van de administratieve juistheid van de 

aangiftes, deze elementen niet steeds op een correcte manier werden toegepast. U vindt een 

gedetailleerde beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 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. 
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- 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). 
 

3.2 Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 

betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidietotaal niet- 

stratificatie-

formulieren (in €)  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie-

factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

MED1 15411,46 2330,78 6,61 JA 905,99 5988,59 

FAR1 10341,46 1935,27 5,34 JA 303,30 1619,62 

AMB1 2645,24 2645,24 1 NEE 323,93 323,93 

HOSP1 585,98 585,98 1 NEE 0 0 

Totaal terugvordering (in EUR): 7932,14 

 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

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

de steekproef bedraagt € 7932,14. 

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

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 

 

Kostentype 
Totaal categorie (in 

€) 

Totaal van de stratificatie-

formulieren (in €)   

Totaal van de terugvordering 

stratificatie-formulieren   

MED2 3782,63 3782,63 1440,48 

FAR2 7033,69 7033,69 671,65 

AMB2 0 0 0 

HOSP2 6556,03 6556,03 0 

Totaal terugvordering (in EUR): 2112,13 
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Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt € 2112,13. U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle 

in controletabel 1A/B. 

 

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 € 1187,53 (dossiers 

Mediprima)+ € 7932,14 (steekproef) + € 2112,13 (stratificatie) = € 11231,80 te veel aan 

toelagen ontvangen voor de gecontroleerde periode. 

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

maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden.  

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

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

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

 

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 
Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€2940 €2940 €0 

 

Er werd geen enkel verschil vastgesteld. 

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE 
BEWIJSSTUKKEN 

 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 

de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 
op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

          factuur of leveringsbon;  

          statuut van de aanvrager (en zijn gezinsleden);  

          zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

          identiteitsgegevens van de aanvrager  

          gezinssamenstelling 

          ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

          voor de categorie 3:  

 hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

 hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van 
de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling 

verricht. 

Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 

Uw centrum heeft 17 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW, enkele bemerkingen niet te 

na gesproken.  

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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BIJLAGE 6 

CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE 

DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE 

SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016 

 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 
vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 

soorten activiteiten.  

 

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS 

 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 7302 (activiteiten) + € 4869 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt. 

 

De besteding van de subsidie uit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering voor de 

controleperiode werd toegelicht in een verslag voor het Vast Bureau van 15 maart 2016. 

Daarin is sprake van collectieve activiteiten in de vorm van één of twee groepsuitstappen. 

Wat individuele tussenkomsten betreft worden de volgende categorieën aangehaald als 

behorende tot de doelgroep: personen met (equivalent) leefloon; personen in collectieve 

schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer; en personen die tussenkomsten in de 

medische kosten genieten. Het bedrag van de tussenkomst is vastgesteld op € 50 per 

begunstigde, overdraagbaar tussen gezinsleden. 

 

2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN DE 

SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2016 

€ 6787,35 + 

€1655,61 =  

€ 8442,96 

€ 60 € 8506,92 € 12171€ € 8382,96 

 

Op basis van de boekhoudkundige controle wordt € 123,96 teruggevorderd. Het gaat om 

een gerealiseerde ontvangst (deelnameprijs collectieve activiteit uit hoofde van ongewettigde 

afwezigheid) alsook annulaties van tussenkomsten voor LOI bewoners, welke niet in de 

aangifte van het Uniek Jaarverslag waren opgenomen.   

 

De tussenkomsten werden geboekt op de artikels 648140 (‘SCP sociaal-pedagogische 

toelage’) en 648141 (‘SCP kinderarmoedefonds’).  

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

Tien effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6A. Voor twee activiteiten wordt de subsidie deels teruggevorderd: 

- collectieve activiteit (uitstap Cirque du Soleil): terugvordering ten belope van € 69 x 4 = 

€ 276, zijnde de nettoprijs per persoon voor de deelname van vier LOI-bewoners; 

- individuele activiteit (toegangskaarten Plopsaland): terugvordering van € 35,5 wegens 

ontbrekend bewijsstuk 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

Vijf effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 

 

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

6B. Alle activiteiten werden aanvaard.  

 

4. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van € 123,96 (boekhoudkundige controle) + € 311,50 (dossiers algemene maatregel) = 
€ 435,46. 

 

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  

.
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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 

2016 

 

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 € 47552,09 

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

van 1 voltijds equivalent (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,58 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: € 47552,09 

Personeelskosten goedgekeurd na de controle: €51198,6 (op basis van 0,905 VTE) 

Terug te vorderen verschil: €0 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING 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 € 14563,49 

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. 

 
 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven € 16529,90 € 16526,90 

Terugvorderingen -€ 4283,41 -€ 7537,76 

Netto-uitgaven € 12246,49 € 8989,14 

  

Het OCMW beschikt niet over een specifiek artikel om de tussenkomsten ten laste van 

het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit te boeken. Deze tussenkomsten worden 

geboekt op de volgende artikels: 648100 (Steun in speciën); 648150 (Bijdrage 

energiegebruik); 648152 (Minimale levering aardgas); 648202 (Betaling bijdragen voor 
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ziekte en invaliditeit); 648222 (Bijdrage in de huur); 648223 (Bijdrage kosten van 

medische verzorging). 

 

Gelet op de praktijk van het OCMW om de toegekende steunen meestal 

terugvorderbaar te stellen, zijn er veel ontvangsten, die geboekt worden op diverse 

artikels. De effectief in 2016 gëinde ontvangsten op vorderingen met betrekking tot 

tussenkomsten lastens het Fonds overschrijden de in het Uniek Jaarverslag gemelde 

ontvangsten; het verschil tussen de netto-uitgaven blijkens het Jaarverslag en de 

boekhouding ten belope van € 3257,35 wordt teruggevorderd. 

 

2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

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

tegemoetkomingsbedrag van € 12246,49 (netto). 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. 

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

energiebeleid  

 

Voor de gecontroleerde periode werd er geen enkel dossier met preventieve acties 

aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een subsidiebedrag van € 3257,35 op een 

onrechtmatige manier ontvangen. Dit bedrag zal door mijn diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 


