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1 Over Woonstcontroles
1.1 Wat is Woonstcontroles?

Woonstcontroles laat politiemedewerkers toe om de dossiers die worden ingestuurd door het lokaal bestuur
snel te verwerken. Zo voorziet de app onder meer de volgende functionaliteiten:
• De inkomende dossiers worden automatisch toegewezen aan de meest geschikte uitvoerder.
• De uitvoerder kan tijdens een woonstcontrole alle informatie registeren en de controle onmiddellijk

toevoegen aan het dossier.
• De toewijzer kan alle informatie in het dossier eenvoudig raadplegen en het dossier afsluiten wanneer

het volledig is.
• Wanneer er iets wijzigt in het dossier, wordt het dossier automatisch gesynchroniseerd met het lokaal

bestuur.

Over Woonstcontroles                                                                                                                                                  3/60

                                                                                                                                                                    Woonstcontroles
                                                                                                                                                          Gebruikershandleiding



1.2 Wie gebruikt Woonstcontroles?
Woonstcontroles wordt gebruikt door uitvoerders, toewijzers en beheerders. Hieronder zie je wie welke rol
invult en welke taken er aan elke rol gekoppeld zijn.

BELANGRIJK: Deze tabel geeft enkel een veel voorkomend voorbeeld weer. De rollen en taken kunnen in
jouw zone anders verdeeld zijn.

Rol Wie? Taken

Uitvoerder Wijkagent De dossiers afhandelen die aan hem zijn toegewezen:
• Woonstcontroles uitvoeren en toevoegen aan de dossiers
• Alle informatie die het lokaal bestuur nodig heeft toevoegen aan de dossiers

Toewijzer Teamleider • Een veiligheidscheck uitvoeren voor er een uitvoerder ter plaatse gaat
• De automatische toewijzing aan een bepaalde uitvoerder controleren en indien

nodig aanpassen
• Het dossier afsluiten wanneer het volledig is

Beheerder Functioneel
beheerder

Alle parameters instellen die specifiek zijn voor jouw zone. De beheerder zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de automatische toewijzing aan de juiste uitvoerder correct
werkt.
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1.3 Hoe werkt Woonstcontroles?

1.3.1 Overzicht

WOONSTCONTROLESLOKAAL BESTUUR

Dossier aanmaken Dossier verwerken

Uitvoerder Regio & Wijk Deadline

Dossier synchroniseren

Veiligheidscheck uitvoeren

Dossier afsluiten

Controle(s) toevoegen

Controle suggereren

1.3.2 Dossier aanmaken

Het lokaal bestuur krijgt een aanvraag voor een woonstcontrole binnen. Ze maken een dossier aan in hun
applicatie en sturen het dossier door naar Woonstcontroles.

1.3.3 Dossier verwerken

Wanneer het dossier binnenkomt in Woonstcontroles wordt het automatisch verwerkt:
• Er wordt een uitvoerder toegewezen aan het dossier. Meestal is dit de wijkagent van de wijk waar de

controle uitgevoerd moet worden.
• Er wordt een regio en wijk toegewezen aan het dossier. Dit is vooral belangrijk om opzoekingen te doen:

het laat je toe om alle dossiers van een bepaalde regio of wijk op te vragen.
• Er wordt een deadline toegevoegd aan het dossier. Standaard ligt de deadline op 22 dagen na de

aanmaak van het dossier, maar dit kan voor jouw zone anders ingesteld zijn.
Na de automatische verwerking wordt het dossier zichtbaar in de startpagina van Woonstcontroles, met de
status Te beoordelen.

Over Woonstcontroles                                                                                                                                                  5/60

                                                                                                                                                                    Woonstcontroles
                                                                                                                                                          Gebruikershandleiding



1.3.4 Veiligheidscheck uitvoeren

De toewijzer voert een veiligheidscheck uit en wijst het dossier toe aan de juiste uitvoerder. Hij kan daarbij
de gesuggereerde uitvoerder overnemen of aanpassen.
Na de veiligheidscheck wijzigt de status van het dossier van Te beoordelen naar Actief. De toegewezen
uitvoerder kan het dossier nu oppikken.

OPMERKING: De gesuggereerde uitvoerder aanpassen kan nodig zijn wanneer die uitvoerder niet
beschikbaar is (bv. ziek, met vakantie, te veel werk) of wanneer de controle beter niet uitgevoerd wordt
door een wijkagent (bv. geseind persoon op het adres).

1.3.5 Controle(s) toevoegen

De uitvoerder voert een of meerdere controles uit op het betrokken adres, tot hij een definitieve vaststelling
heeft kunnen doen voor alle te controleren personen. De uitvoerder voegt elke controle toe aan het dossier
en registreert alle nodige informatie.

1.3.6 Dossier afsluiten

De toewijzer sluit het dossier af. Tijdens het afsluiten:
• Kijkt de toewijzer na of voor elke persoon de correcte vaststelling is ingevuld.
• Zorgt de toewijzer ervoor dat het dossier alle informatie bevat die het lokaal bestuur nodig heeft.
Na de afsluiting wijzigt de status van het dossier van Actief naar Afgesloten.

1.3.7 Dossier synchroniseren

Telkens er in Woonstcontroles iets wijzigt aan het dossier, wordt het dossier gesynchroniseerd met het lokaal
bestuur (bv. na de veiligheidscheck, wanneer er een controle wordt toegevoegd, na de afsluiting).

1.3.8 Controle suggereren

Als een politiemedewerker vindt dat er op een bepaald adres een woonstcontrole uitgevoerd moet worden,
kan hij vanuit Woonstcontroles een suggestie sturen naar het lokaal bestuur.
Het lokaal bestuur zal de suggestie dan bekijken en indien nodig een dossier aanmaken voor de
gesuggereerde controle.
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1.4 Hoe werkt de ANG-bevraging?

1.4.1 Achtergrond

Telkens een gebruiker de detailpagina van een dossier in status Te beoordelen of Actief opent, worden alle
te controleren personen opgezocht in ANG Raadpleging en ANG Controle. Op basis van die opzoekingen
krijgen de personen één of meerdere ANG-labels, zodat je hun ANG-status onmiddellijk kan zien in de app
Woonstcontroles.

1.4.2 Proces

Voor het opzoeken van een persoon in ANG Raadpleging en ANG Controle gebruikt de app Woonstcontroles
de naam en de geboortedatum van de betrokken persoon. Het werkt als volgt:
1 De app Woonstcontroles bepaalt de geboortedatum van de persoon. Dat kan op twee manieren:

Indien er... Dan...

Een geldig rijksregisternummer is meegegeven
voor de persoon

Leidt de app de geboortedatum af uit het rijksregisternummer en wordt
die geboortedatum gebruikt voor de opzoeking.

Geen geldig rijksregisternummer is meegegeven
voor de persoon

Gaat de app na of er een geboortedatum werd meegegeven voor de
persoon:
• Indien ja, dan wordt die geboortedatum gebruikt voor de opzoeking.
• Indien nee, dan wordt er geen opzoeking gedaan en krijgt de persoon

het ANG-label Geboortedatum ongekend.

OPMERKING: Enkel op basis van de naam kan er geen opzoeking gedaan worden. Zowel de naam als
de geboortedatum zijn vereist.
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2 Op basis van de naam en geboortedatum zoekt de app Woonstcontroles de persoon op in ANG
Raadpleging en ANG Controle. Elke opzoeking kan 4 resultaten opleveren:

Opzoeking Resultaat Beschrijving

Geen rechten De gebruiker die de detailpagina van het dossier opent, heeft geen rechten
om personen op te zoeken in ANG Raadpleging.

Niet beschikbaar ANG Raadpleging is niet beschikbaar (technisch probleem).

Niet gevonden De persoon is niet gekend in ANG Raadpleging.

ANG Raadpleging

Gevonden De persoon is gekend in ANG Raadpleging.

Geen rechten De gebruiker die de detailpagina van het dossier opent, heeft geen rechten
om personen op te zoeken in ANG Controle.

Niet beschikbaar ANG Controle is niet beschikbaar (technisch probleem).

Niet gevonden De persoon is niet gekend in ANG Controle en is dus niet geseind.

ANG Controle

Gevonden De persoon is gekend in ANG Controle en is dus geseind.

3 De app Woonstcontroles legt de resultaten van beide opzoekingen samen en kent op basis daarvan één
of meerdere ANG-labels toe aan de persoon. Voor een overzicht van alle mogelijkheden, zie Overzicht
ANG-labels (pagina  8).

1.4.3 Overzicht ANG-labels

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle mogelijke resultaten van de ANG-bevraging. Voor alle
resultaten wordt ook aangegeven welk label of welke labelcombinatie er precies getoond wordt:

Resultaat bevraging Label(s)

ANG Raadpleging ANG Controle ANG Raadpleging ANG Controle

/ / Geboortedatum ongekend

Niet beschikbaar Niet beschikbaar ANG niet beschikbaar

Geen rechten Geen rechten Geen ANG rechten

Niet gevonden Niet gevonden Niet gekend

Gevonden Niet gevonden Gekend

Niet gevonden Gevonden

Gevonden Gevonden

Geen rechten Gevonden

Niet beschikbaar Gevonden

Geseind

Niet beschikbaar Niet gevonden ANG-R niet beschikbaar Niet geseind

Niet beschikbaar Geen rechten ANG-R niet beschikbaar Geen ANG-C rechten

Geen rechten Niet gevonden Geen ANG-R rechten Niet geseind

Geen rechten Niet beschikbaar Geen ANG-R rechten ANG-C niet beschikbaar

Niet gevonden Niet beschikbaar Niet gekend ANG-C niet beschikbaar

Niet gevonden Geen rechten Niet gekend Geen ANG-C rechten

Gevonden Niet beschikbaar Gekend ANG-C niet beschikbaar

Gevonden Geen rechten Gekend Geen ANG-C rechten
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1.4.4 Positie ANG-labels

Worden er bij een persoon twee ANG-labels getoond, dan staat het label van ANG Raadpleging altijd links en
dat van ANG Controle altijd rechts.
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1.5 Wat is een dossier?

1.5.1 Beschrijving

Een dossier is de verzameling van alle informatie rond een bepaalde woonstcontrole. Het bevat onder meer:
• Alle informatie die het lokaal bestuur heeft ingegeven bij de aanmaak van het dossier (bv. adres, te

controleren personen, huidige bewoners...).
• Alle informatie die politiemedewerkers hebben toegevoegd tijdens het behandelen van het dossier (bv.

alle uitgevoerde woonstcontroles, bijlagen...).
Het dossier wordt gedeeld tussen de applicatie van het lokaal bestuur en Woonstcontroles. Telkens er in één
van beide systemen iets wijzigt aan het dossier, wordt het dossier gesynchroniseerd.

1.5.2 Statussen

Binnen Woonstcontroles kan een dossier de volgende statussen hebben:

Status Beschrijving

Te beoordelen Er moet nog een veiligheidscheck uitgevoerd worden voor het dossier. Alle dossiers die binnenkomen
in Woonstcontroles krijgen eerst de status Te beoordelen.

Actief Het dossier is klaar om uitgevoerd te worden (nog geen controles toegevoegd) of is in uitvoering (al
een of meerdere controles toegevoegd). Een dossier:
• Komt in deze status nadat de toewijzer de veiligheidscheck heeft uitgevoerd.
• Blijft in deze status tot de toewijzer het dossier afsluit.

Afgesloten De toewijzer heeft het dossier afgesloten. Er is een besluit doorgestuurd naar het lokaal bestuur en
er kunnen geen controles meer toegevoegd worden.

Geannuleerd De woonstcontrole is geannuleerd door het lokaal bestuur.

1.5.3 Types

Aan elk dossier wordt een type toegekend, afhankelijk van het doel van de woonstcontrole die moet worden
uitgevoerd:

Type Beschrijving

Aangifte adreswijziging Wanneer een persoon verhuist, geeft hij die adreswijziging aan bij het lokaal bestuur. Voor de
persoon ingeschreven mag worden op het nieuwe adres, moet ter plaatse vastgesteld worden dat
die persoon daadwerkelijk op het nieuwe adres woont.

Schrapping Wanneer een persoon niet meer op het adres woont waar hij ingeschreven staat, moet die persoon
geschrapt worden van dat adres. Er moet dan eerst ter plaatse vastgesteld worden dat die persoon
daadwerkelijk niet meer op het adres woont.

Samenwoonst Wanneer een persoon gaat inwonen bij iemand anders, moet ter plaatse vastgesteld worden dat die
persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres woont. Pas na een positief advies mag de persoon
ingeschreven worden op het nieuwe adres.

Vreemdelingendossier Wanneer een persoon uit het buitenland in België komt wonen, moet ter plaatse vastgesteld worden
dat die persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres woont. Pas na een positief advies mag de
persoon ingeschreven worden op het adres én in het Belgische Rijksregister.
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1.6 Wat is een veiligheidscheck?

1.6.1 Beschrijving

Een veiligheidscheck is een controle die uitgevoerd wordt door de toewijzer, voor elk dossier dat binnenkomt
in Woonstcontroles. Tijdens de veiligheidscheck:
• Bekijkt de toewijzer de ANG-status van alle betrokken personen. Op basis daarvan beslist hij of een

wijkagent geschikt is om het dossier uit te voeren.
• Controleert de toewijzer de uitvoerder die automatisch toegewezen is aan het dossier en past die indien

nodig aan. Aanpassen kan nodig zijn omwille van een bepaalde ANG-status of omdat de uitvoerder niet
beschikbaar is (ziek, te druk, met vakantie...).

• Controleert de toewijzer de regio en wijk die automatisch toegewezen zijn aan het dossier en past die
indien nodig aan.

1.6.2 Status dossier

Na de veiligheidscheck verandert de status van het dossier van Te beoordelen naar Actief. De uitvoerder kan
het dossier dan oppikken en er controles aan toevoegen.
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1.7 Werkt Woonstcontroles ook offline?

1.7.1 Offline ondersteuning

Woonstcontroles is een online applicatie, maar je kan bepaalde delen ook offline gebruiken. Het werkt als
volgt:
1 Je bent online en opent de detailpagina van een dossier. De app slaat dat dossier offline op, zodat het

dossier ook beschikbaar blijft wanneer je je internetverbinding verliest.
2 Je gaat offline en voert bepaalde taken uit in het dossier (bv. een controle toevoegen). Voor een

overzicht van welke taken je wel en niet offline kan uitvoeren, zie Taken (pagina  12).
3 Je gaat terug online. De app synchroniseert het offline dossier met het online dossier, zodat de

aanpassingen die je offline gemaakt hebt ook zichtbaar worden voor andere gebruikers.

1.7.2 Detailpagina verlaten voor je offline gaat

De offline ondersteuning werkt niet wanneer je naar een andere pagina van de app Woonstcontroles (bv.
startpagina) bladert, nadat je de detailpagina van het dossier geopend hebt. Als je dan offline gaat, zal je de
detailpagina van het dossier niet opnieuw kunnen openen.
Je mag wel naar een andere app binnen Focus bladeren. Als je dan offline gaat en terugkeert naar de app
Woonstcontroles, zal de detailpagina van het dossier nog open staan en correct getoond worden.

1.7.3 Taken

Deze tabel geeft aan welke taken je wel en niet kan uitvoeren wanneer je offline bent:

Taak Offline uitvoerbaar?

Een veiligheidscheck uitvoeren Nee

Een controle toevoegen aan een dossier Ja

OPMERKING: Je kan geen aangetroffen personen ophalen
uit het rijksregister. Je kan wel manueel personen
toevoegen.

Een controle verwijderen uit een dossier Ja

De uitvoerder van een dossier aanpassen Nee

De regio of wijk van een dossier aanpassen Nee

De extra informatie en bijlagen in een dossier aanpassen Ja

Het adrespunt van een dossier aanpassen Ja

De synchronisatie van een dossier aanvragen Nee

De synchronisatie-historiek van een dossier bekijken Nee

Een dossier afsluiten Nee

Een woonstcontrole suggereren Nee
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2 Woonstcontroles verkennen
2.1 Startpagina

2.1.1 Achtergrond

Wanneer je Woonstcontroles opent, kom je op de startpagina terecht. Deze pagina geeft een overzicht van
alle dossiers in status Te beoordelen en Actief.

TIP: Bevat de pagina dossiers die voor jou niet interessant zijn? Je kan de pagina personaliseren, zodat ze
enkel de dossiers bevat die jij wil zien. Zie Startpagina personaliseren (pagina  27).

2.1.2 Weergaven

Je kan de startpagina bekijken in een kaartweergave en een lijstweergave. Wanneer je Woonstcontroles
opent, wordt standaard de kaartweergave getoond:

Weergave Voorbeeld

Kaartweergave

Lijstweergave
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2.1.3 Kaartweergave verborgen

Indien er meer dan 100 dossiers beschikbaar zijn op de startpagina, dan wordt de kaartweergave verborgen.
Een kaart met veel dossiers laden vraagt veel tijd en zou je verhinderen om snel te werken.
In de plaats van de kaartweergave wordt dan onderstaand scherm getoond. Klik op:
• Filters wijzigen om (bijkomende) filters in te stellen en zo het aantal dossiers op de startpagina de

verlagen. Zie ook Filters instellen (pagina  27).
• Wisselen naar lijst om de lijstweergave te tonen.
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2.1.4 Hoofding

De hoofding is identiek voor de kaartweergave en de lijstweergave. De hoofding bevat de volgende
onderdelen:

Ref. Naam Beschrijving

A Aantal dossiers Het aantal dossiers dat momenteel getoond wordt op de kaart en in de lijst.

B Filteren Laat je toe de dossiers op de kaart en in de lijst te filteren (bv. op regio, wijk, status...).
Eens je filters hebt ingesteld, worden die filters automatisch toegepast iedere keer je de
startpagina opent. Zie Startpagina personaliseren (pagina  27).

C Zoeken Laat je toe de dossiers op de kaart en in de lijst te doorzoeken. Je kan zoeken op (een deel van) het
adres of de naam van de te controleren personen. Opmerkingen:
• Werk je in een tweetalige zone, dan kan je in beide talen zoeken en worden telkens alle

resultaten getoond. Zoek je bijvoorbeeld op Rue de l'église, dan worden de dossiers getoond
voor Rue de l'église en voor Kerkstraat.

• Wanneer je in het zoekveld klik, verschijnt de knop Uitgebreid zoeken. Klik op deze knop om
de zoekpagina te openen.

• Wanneer je een zoekterm ingeeft op de startpagina, wordt die zoekterm automatisch
overgenomen in de zoekpagina.

• Bekijk je de startpagina op een klein scherm (smartphone, tablet), dan spring je automatisch
naar de lijstweergave wanneer je in het zoekveld klikt.

D Weergave Laat je toe te wisselen tussen de kaartweergave en de lijstweergave.
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2.1.5 Kaart

Bekijk je de startpagina in de kaartweergave, dan is de kaart het centrale element van de pagina. De kaart
bevat de volgende onderdelen:

Ref. Naam Beschrijving

A Kaartlaag Laat je toe de weergave van de kaart aan te passen. Probeer gerust verschillende weergaven uit
om te zien welke jij het handigste vindt.

B Marker Elk dossier wordt op de kaart aangeduid met een marker, geplaatst op het adres van de
woonstcontrole. Als je op een marker klikt, springt de lijst automatisch naar het aangeklikte
dossier.
De kleur van de marker geeft informatie over de dringendheid van het dossier:
• Blauw - Er is nog tijd om het dossier uit te voeren.
• Oranje - De deadline komt dichterbij. Standaard staat deze waarschuwing ingesteld op 11

dagen voor de deadline, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.
• Rood - De deadline is verstreken. Standaard staat de deadline ingesteld op 22 dagen na de

aanmaak van het dossier, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.

TIP: Is de positie van een bepaalde marker niet correct, dan kan je die positie aanpassen. Zie
Het adrespunt aanpassen (pagina  49).

C Groepsicoon Staan er veel markers dicht bij elkaar, dan worden die gegroepeerd onder een groepsicoon:
• Het cijfer geeft aan hoeveel markers er door het icoon gegroepeerd worden.
• Het groepsicoon neemt de kleur over van het meest dringende dossier (vroegste deadline) dat

onder het icoon zit.
• Klik op het groepsicoon om in te zoomen en de individuele markers te bekijken.

D Navigatie Deze knoppen laten je toe te navigeren op de kaart:
•  - Centreren op je huidige locatie
•  en  - Inzoomen en uitzoomen
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2.1.6 Lijst

Afhankelijk van de gekozen weergave en het toestel waarop je de startpagina bekijkt, wordt de lijst
horizontaal of verticaal getoond. De lijst bevat altijd de volgende onderdelen:

Ref. Naam Beschrijving

A Sorteren Laat je toe de dossiers in de lijst te sorteren (bv. op adres, op dringendheid...).
Eens je een sorteervolgorde hebt ingesteld, wordt die volgorde automatisch toegepast elke keer je
de startpagina opent. Zie Startpagina personaliseren (pagina  27).

B Tegels Een tegel voor elk dossier dat momenteel getoond wordt op de startpagina:
• Op de tegel vind je een aantal basisgegevens van het dossier. Zie Dossiertegel (pagina  18).
• Wanneer je op de tegel klikt, wordt de detailpagina van het dossier geopend. Zie Detailpagina

dossier (pagina  19).

C Suggestie controle Laat je toe een suggestie voor een woonstcontrole door te sturen naar het lokaal bestuur. Zie
Woonstcontroles suggereren (pagina  56).

D Taken aanmaken Laat je toe taken aan te maken voor bepaalde dossiers, zodat je ze kan plannen en opvolgen via de
app Taken. Zie Dossiers toevoegen aan Taken (pagina  33).
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2.1.7 Dossiertegel

Ref. Naam Beschrijving

A Controle
toevoegen

Laat je toe om snel een controle toe te voegen aan het dossier en een positieve/negatieve
vaststelling in te geven voor alle te controleren personen. Zie Controles toevoegen aan een dossier
(pagina  37).

B Type Het type van het dossier. Voor een overzicht van alle types, zie Wat is een dossier? (pagina 
10).

C Te beoordelen Indien het dossier in status Te beoordelen is, dan wordt die status hier weergegeven. Dit laat
toewijzers toe snel dossiers terug te vinden waarvoor ze nog een veiligheidscheck moeten
uitvoeren.

OPMERKING: Is het dossier in een andere status, dan wordt die status niet weergegeven op
de tegel. Voor een overzicht van alle statussen, zie Wat is een dossier? (pagina  10)

D Adres Het adres waar de woonstcontrole uitgevoerd moet worden.

E Personen Alle te controleren personen.

F Deadline De deadline van het dossier. De deadline kan in verschillende kleuren worden weergegeven:
• Zwart - Er is nog tijd om het dossier uit te voeren.
• Oranje - De deadline komt dichterbij. Standaard staat deze waarschuwing ingesteld op 11

dagen voor de deadline, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.
• Rood - De deadline is verstreken. Standaard staat de deadline ingesteld op 22 dagen na de

aanmaak van het dossier, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.

G Aantal controles Het aantal controles dat al werd uitgevoerd voor dit dossier. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om
meerdere controles uit te voeren wanneer:
• Een van de te controleren personen niet thuis was wanneer de controle werd uitgevoerd.
• De uitvoerder nog geen definitief oordeel kan vellen na één controle.

H Uitvoerder De politiemedewerker aan wie het dossier is toegewezen.

OPMERKING: De uitvoerder wordt hier pas getoond na de veiligheidscheck, wanneer de
toewijzer de gesuggereerde uitvoerder heeft nagekeken. De automatische suggestie wordt
niet getoond.
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2.2 Detailpagina dossier

2.2.1 Achtergrond

De detailpagina van een dossier geeft een overzicht van alle informatie in het dossier. Je kan deze pagina
openen:
• Via de startpagina, door op de tegel van een dossier te klikken.
• Via de zoekpagina, door op de rij van een dossier te klikken.

OPMERKING: Via de startpagina kan je enkel dossiers raadplegen in status Te beoordelen en Actief, via
de zoekpagina ook dossiers in status Afgesloten en Geannuleerd.

2.2.2 Onderdelen
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Ref. Naam Beschrijving

A Marker Een close-up van de marker, zodat je de exacte locatie van het dossier kan zien. De kleur
van de marker geeft informatie over de dringendheid van het dossier:
• Blauw - Er is nog tijd om het dossier uit te voeren.
• Oranje - De deadline komt dichterbij. Standaard staat deze waarschuwing ingesteld op

11 dagen voor de deadline, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.
• Rood - De deadline is verstreken. Standaard staat de deadline ingesteld op 22 dagen na

de aanmaak van het dossier, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.

TIP: Klik op  om de positie van de marker aan te passen. Zie Het adrespunt
aanpassen (pagina  49).

B Te controleren
personen

Een overzicht van alle personen waarvoor een vaststelling gedaan moet worden. Voor elke
persoon vind je wat basisinformatie (naam, leeftijd...) en de ANG-status.

TIP: Voor een overzicht van alle mogelijke ANG-labels, zie Hoe werkt de ANG-
bevraging? (pagina  7)

C Extra info politie Alle informatie en bijlagen die politiemedewerkers hebben toegevoegd aan het dossier. Klik
op een bijlage om ze te bekijken.
Je vindt hier zowel:
• De informatie die is toegevoegd voor politioneel gebruik (enkel intern gedeeld, niet

met lokaal bestuur)
• De informatie die wordt gedeeld met het lokaal bestuur

TIP: Klik op Extra info wijzigen om de informatie en/of bijlagen aan te passen. Zie
Dossiers aanpassen (pagina  45).

D Extra info
lokaal bestuur

Alle informatie en bijlagen die het lokaal bestuur heeft meegestuurd met de
woonstcontrole. Klik op een bijlage om ze te bekijken.

E Communicatie
lokaal bestuur

Informatie over de synchronisatie van het dossier met het lokaal bestuur. Je ziet:
• Wanneer de laatste synchronisatie uitgevoerd is.
• Of de laatste synchronisatie gelukt is.

TIP: Je kan een nieuwe synchronisatie aanvragen en de synchronisatie-historiek van
het dossier bekijken. Zie Dossiers synchroniseren (pagina  51).

F Suggestie controle
op dit adres

Laat je toe een suggestie voor een woonstcontrole door te sturen naar het lokaal bestuur,
op hetzelfde adres. Zie Woonstcontroles suggereren (pagina  56).

G Administratieve
gegevens

Een aantal administratieve basisgegevens van het dossier. Van boven naar onder:
• De toegewezen regio en wijk
• Het adres
• Informatie meegegeven door het lokaal bestuur en de contactpersoon bij het lokaal

bestuur
• De datum waarop het dossier is aangemaakt
• De deadline en de toegewezen uitvoerder

TIP: Klik op  om de regio, wijk of uitvoerder van het dossier aan te passen. Zie
Dossiers aanpassen (pagina  45).

H Openstaande
dossiers op dit adres

Indien er nog openstaande dossiers zijn voor hetzelfde adres, wordt hier een overzicht
van al die dossiers weergegeven. Klik op een dossier om de detailpagina van dat dossier te
openen.

TIP: Dossiers met hetzelfde huisnummer maar een andere bus worden hier ook
getoond. Zo kan je snel zien of je nog een openstaand dossier in hetzelfde gebouw
hebt.

I Uitgevoerde
woonstcontroles

Overzicht van alle controles die uitgevoerd zijn voor dit dossier. Voor elke controle zie je de
datum, de uitvoerder en de vaststellingen.
Klik op de tegel van een controle om de detailpagina van die controle te openen. Zie
Detailpagina controle (pagina  22).
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2.2.3 Extra info afgesloten dossiers

Is het dossier in status Afgesloten, dan wordt ook het onderdeel Doorgestuurd besluit getoond. Het bevat
een overzicht van de vaststellingen die bij het afsluiten werden doorgestuurd naar het lokaal bestuur. Je kan
op het besluit klikken om meer details te zien.
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2.3 Detailpagina controle

2.3.1 Achtergrond

Wanneer je in de detailpagina van een dossier op de tegel van een controle klikt, wordt de detailpagina van
die controle geopend. Deze pagina geeft een overzicht van alle informatie die specifiek is voor die controle.

2.3.2 Onderdelen

Ref. Naam Beschrijving

A Uitvoering Gegevens over de uitvoering van de controle:
• Het adres en het tijdstip waarop de controle is uitgevoerd. De uitvoerder geeft deze

gegevens zelf in wanneer hij de controle toevoegt aan het dossier.
• De politiemedewerker die de controle heeft toegevoegd aan het dossier
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Ref. Naam Beschrijving

B Registratiegegevens Gegevens die automatisch zijn opgeslagen toen de controle werd toegevoegd aan het
dossier:
• De plaats waar de politiemedewerker zich bevond bij het toevoegen van de controle

(adres en geografische coördinaten)
• Het tijdstip waarop de politiemedewerker de controle heeft toegevoegd

OPMERKING: Elke zone kan zelf aangeven of ze de registratiegegevens wil bijhouden
of niet. Indien deze optie voor jouw zone niet ingeschakeld is, worden deze gegevens
niet getoond.

C Controle verwijderen Laat je toe de controle uit het dossier te verwijderen. Zie Controles verwijderen uit een
dossier (pagina  44).

D Markers Een kaartje met twee markers:
• Eén marker op het adres waar de controle werd uitgevoerd. Dit is het adres dat je

terugvindt onder Uitvoering.
• Eén marker op het adres waar de controle werd toegevoegd aan het dossier. Dit is het

adres dat je terugvindt onder Registratiegegevens.

OPMERKING: Indien de registratiegegevens in jouw zone niet bijgehouden worden,
wordt deze marker niet getoond.

E Opmerking bij controle Een opmerking die de uitvoerder toegevoegd heeft aan de controle, bijvoorbeeld om de
situatie ter plaatse te beschrijven. Het is niet verplicht om een opmerking toe te voegen.

F Te controleren
personen

Alle te controleren personen, met de gedane vaststelling. Bij een negatieve vaststelling
wordt ook de reden getoond die de uitvoerder heeft opgegeven.

G Huidige bewoners Alle personen die momenteel ingeschreven zijn op het adres, eventueel met de gedane
vaststelling. Het is niet verplicht om een vaststelling in te geven voor de huidige bewoners.
Bij een negatieve vaststelling wordt ook de reden getoond die de uitvoerder heeft
opgegeven.

OPMERKING: Als het lokaal bestuur geen huidige bewoners heeft meegegeven met de
controle, dan wordt deze lijst niet getoond.

OPMERKING: Bij een huidige bewoner kan ook het label Verhuist of Blijft
ingeschreven getoond worden. Deze informatie wordt meegegeven door het lokaal
bestuur en geeft aan of de persoon normaal op het adres blijft wonen of niet.

H Aangetroffen personen Alle personen die tijdens de controle toegevoegd werden als aangetroffen persoon. Dit
zijn personen die ook op het adres wonen, maar er niet ingeschreven zijn en niet bij de te
controleren personen staan.

I Vragen lokaal bestuur Alle vragen die door het lokaal bestuur zijn meegestuurd en de antwoorden die tijdens de
controle werden ingevuld.
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2.4 Zoekpagina

2.4.1 Achtergrond

Wil je een uitgebreide opzoeking doen, dan gebruik je beter de zoekpagina in plaats van de startpagina. Deze
pagina:
• Bevat alle dossiers (ook dossiers in status Afgesloten en Geannuleerd).
• Toont de dossiers in een tabel, zodat je een duidelijker overzicht krijgt.

TIP: Moet je vaak dezelfde opzoeking doen, dan kan je de zoekpagina personaliseren. Je kan bijvoorbeeld
een aantal vaste filters instellen, zodat de dossiers automatisch voorgefilterd worden telkens je de
zoekpagina opent. Zie Zoekpagina personaliseren (pagina  30).

2.4.2 Openen

Om de zoekpagina te openen, klik in het zoekveld op de startpagina en dan op Uitgebreid zoeken.

2.4.3 Onderdelen

Ref. Naam Beschrijving

A Resultaten Het aantal dossiers dat voldoet aan je filter- en zoekcriteria.

B Filteren Laat je toe de dossiers te filteren (bv. op regio, wijk, status...). Eens je filters hebt
ingesteld, worden die filters automatisch toegepast elke keer je de zoekpagina opent.
Zie Zoekpagina personaliseren (pagina  30).
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Ref. Naam Beschrijving

C Zoeken Laat je toe de dossiers te doorzoeken. Je kan zoeken op (een deel van) het adres of de
naam van de te controleren personen.

BELANGRIJK: Wanneer je een zoekterm ingeeft op de zoekpagina, wordt die
zoekterm automatisch overgenomen in de startpagina (en omgekeerd).

D Dossiers per pagina Aantal dossiers dat getoond wordt per pagina. Klik om een ander aantal te kiezen.

E Tabel Een tabel met alle dossiers die aan je filter- en zoekcriteria voldoen. Klik op een rij om
de detailpagina van het dossier te openen.
De meeste kolommen in de tabel spreken voor zich, maar voor de volgende kolommen
vind je verderop wat extra uitleg:
• Status (pagina  25)
• Type (pagina  26)
• Deadline (pagina  26)

2.4.4 Status

In de kolom Status wordt de status van het dossier weergegeven, door middel van een afkorting:

Afkorting Status Beschrijving

TB Te beoordelen Er moet nog een veiligheidscheck uitgevoerd worden voor het dossier. Alle
dossiers die binnenkomen in Woonstcontroles krijgen eerst de status Te
beoordelen.

AC Actief Het dossier is klaar om uitgevoerd te worden (nog geen controles toegevoegd)
of is in uitvoering (al een of meerdere controles toegevoegd). Een dossier:
• Komt in deze status nadat de toewijzer de veiligheidscheck heeft

uitgevoerd.
• Blijft in deze status tot de toewijzer het dossier afsluit.

AF Afgesloten De toewijzer heeft het dossier afgesloten. Er is een besluit doorgestuurd naar
het lokaal bestuur en er kunnen geen controles meer toegevoegd worden.

AN Geannuleerd De woonstcontrole is geannuleerd door het lokaal bestuur.

/ De laatste synchronisatie van het dossier (met de applicatie van het lokaal
bestuur) is mislukt.
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2.4.5 Type

In de kolom Type wordt het type van het dossier weergegeven, door middel van een afkorting:

Afkorting Type Beschrijving

INS Aangifte adreswijziging Wanneer een persoon verhuist, geeft hij die adreswijziging aan bij het lokaal
bestuur. Voor de persoon ingeschreven mag worden op het nieuwe adres, moet
ter plaatse vastgesteld worden dat die persoon daadwerkelijk op het nieuwe
adres woont.

AFS Schrapping Wanneer een persoon niet meer op het adres woont waar hij ingeschreven
staat, moet die persoon geschrapt worden van dat adres. Er moet dan eerst
ter plaatse vastgesteld worden dat die persoon daadwerkelijk niet meer op het
adres woont.

SACO Samenwoonst Wanneer een persoon gaat inwonen bij iemand anders, moet ter plaatse
vastgesteld worden dat die persoon daadwerkelijk op het opgegeven adres
woont. Pas na een positief advies mag de persoon ingeschreven worden op het
nieuwe adres.

2.4.6 Deadline

In de kolom Deadline wordt de deadline van het dossier weergegeven. De kleur geeft extra informatie over
de dringendheid van het dossier:
• Zwart - Er is nog tijd om het dossier uit te voeren.
• Oranje - De deadline komt dichterbij. Standaard staat deze waarschuwing ingesteld op 11 dagen voor de

deadline, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.
• Rood - De deadline is verstreken. Standaard staat de deadline ingesteld op 22 dagen na de aanmaak van

het dossier, maar dit kan voor jouw zone anders zijn.
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3 Pagina's personaliseren
3.1 Achtergrond

Bevat de startpagina dossiers die voor jou niet interessant zijn? Vind je dat de tabel op de zoekpagina niet
logisch georganiseerd is? Dan kan je die pagina's personaliseren, zodat ze de informatie tonen die jij wil zien
op de manier die voor jou het handigste is.

TIP: Je hoeft de pagina's maar één keer te personaliseren. De app onthoudt je instellingen en past die
automatisch toe elke keer je de pagina opent. Uiteraard kan je de instellingen aanpassen wanneer je
toch andere informatie wil zien of een andere weergave wil gebruiken.

3.2 Startpagina personaliseren

3.2.1 Achtergrond

Personaliseer de startpagina om ervoor te zorgen dat de pagina enkel de dossiers toont die jij wil zien, op de
manier die jij het handigste vindt. Je kan:
• Filters instellen (pagina  27)
• Sorteervolgorde instellen (pagina  29)

3.2.2 Filters instellen

1 Bovenaan de pagina, klik op .

2 In het filterpaneel, stel de filters in die je wil gebruiken:

Filter Beschrijving

Regio en Wijk Geef aan van welke regio en/of wijk je de dossiers wil zien. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat
je enkel de dossiers van jouw wijk wil zien.

Gebruiker Geef aan van welke uitvoerder(s) je de dossiers wil zien. Typ (een deel van) de naam in en
selecteer de juiste uitvoerder in de lijst.
Je kan bijvoorbeeld aangeven dat je enkel de dossiers wil zien die jij moet uitvoeren.

Status Selecteer de status van de dossiers die je wil zien. Je kan bijvoorbeeld alle dossiers in status
Te beoordelen opvragen, om een overzicht te krijgen van de dossiers waarvoor je nog een
veiligheidscheck moet uitvoeren.

OPMERKING: Je kan enkel Actief en Te beoordelen kiezen. Dossiers in status Afgesloten
en Geannuleerd worden niet getoond op de startpagina.

Type Selecteer het type van de dossiers die je wil zien.

Pagina's personaliseren                                                                                                                                              27/60

                                                                                                                                                                    Woonstcontroles
                                                                                                                                                          Gebruikershandleiding



Resultaat: De filters worden onmiddellijk toegepast. Ze worden ook weergegeven in de blauwe balk
bovenaan het filterpaneel.

3 Klik naast het filterpaneel om het te sluiten.
Resultaat: Enkel de dossiers die voldoen aan je filtercriteria worden getoond. Bovenaan de pagina wordt
weergegeven hoeveel dossier dat precies zijn en naast het filtericoon wordt het aantal actieve filters
getoond.
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3.2.3 Sorteervolgorde instellen

1 Boven de lijst met dossiers, klik op de actieve sorteervolgorde.

2 Selecteer de sorteervolgorde die je wil toepassen.

Sorteervolgorde Beschrijving

Adres (A-Z) Sorteert de dossiers alfabetisch op basis van de straatnaam.

Naam (A-Z) Sorteert de dossiers alfabetisch op basis van de familienaam van de te controleren persoon.
Zijn er meerdere te controleren personen, dan wordt de naam van de eerste persoon in de lijst
gebruikt.

Uiterste datum Sorteert de dossiers op basis van de deadline, met het meest dringende dossier eerst.
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3.3 Zoekpagina personaliseren

3.3.1 Achtergrond

Moet je vaak dezelfde opzoeking doen, dan kan je de zoekpagina personaliseren. Je kan bijvoorbeeld een
aantal vaste filters instellen, zodat de dossiers automatisch voorgefilterd worden telkens je de zoekpagina
opent.
Je kan:
• Filters instellen (pagina  30)
• Sorteervolgorde instellen (pagina  32)

3.3.2 Filters instellen

1 Bovenaan de pagina, klik op .

2 In het filterpaneel, stel de filters in die je wil gebruiken:

Filter Beschrijving

Regio en Wijk Geef aan van welke regio en/of wijk je de dossiers wil zien.

Gebruiker Geef aan van welke uitvoerder(s) je de dossiers wil zien. Typ (een deel van) de naam in en
selecteer de juiste uitvoerder in de lijst.
Je kan bijvoorbeeld alle dossiers opvragen van een uitvoerder die met vakantie is, zodat je de
uitvoerder van die dossiers kan aanpassen.

Status Selecteer de status van de dossiers die je wil zien. Je kan bijvoorbeeld alle dossiers in status
Te beoordelen opvragen, om een overzicht te krijgen van de dossiers waarvoor je nog een
veiligheidscheck moet uitvoeren.

Type Selecteer het type van de dossiers die je wil zien.

Aangemaakt op Stel een tijdspanne in om enkel dossiers te zien die in die tijdspanne zijn aangemaakt. Je kan
bijvoorbeeld alle dossiers opvragen die vandaag zijn binnengekomen, om een idee te krijgen
van het werk dat nog ingepland moet worden.

Deadline Stel een tijdspanne in om enkel dossiers te zien waarvan de deadline in die tijdspanne ligt. Je
kan bijvoorbeeld alle dossiers opvragen die deze week afgesloten moeten worden, om na te
gaan of de deadline van alle dossier gehaald kan worden.
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3 Klik naast het filterpaneel om het te sluiten.
Resultaat: Enkel de dossiers die voldoen aan je filtercriteria worden getoond. Bovenaan de pagina wordt
weergegeven hoeveel dossier dat precies zijn en naast het filtericoon wordt het aantal actieve filters
getoond.
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3.3.3 Sorteervolgorde instellen

1 Klik op de hoofding van de kolom op basis waarvan je de dossiers wil sorteren. Klik bijvoorbeeld op de
kolom Adres om de dossiers alfabetisch te sorteren op basis van adres (standaard van A naar Z).

2 Klik nogmaals op de hoofding van de kolom om de sorteervolgorde om te draaien. Klik bijvoorbeeld
nogmaals op Adres om de dossiers te sorteren van Z naar A.
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4 Dossiers toevoegen aan Taken
4.1 Achtergrond

In de app Taken kan je een lijst maken van taken die je moet uitvoeren, om zo je werk in te plannen en op te
volgen.
Wil je ook woonstcontroles toevoegen aan die lijst, dan hoef je die taken niet zelf aan te maken. Je kan in
Woonstcontroles aangeven voor welke dossiers je een taak wil aanmaken en ze automatisch laten toevoegen
aan je takenlijst.

4.2 Stappen
1 In de startpagina, klik op Taken aanmaken.

Resultaat: De pagina Taken aanmaken wordt geopend. De pagina bevat dezelfde dossiers als de
startpagina. Als je filters of zoektermen had ingesteld op de startpagina, dan zijn die mee overgenomen.
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2 Geef indien nodig (extra) filters of zoektermen in om de juiste dossiers te vinden. Je kan bijvoorbeeld
filteren op uitvoerder, om enkel de dossiers te zien die aan jou zijn toegewezen.

TIP: Voor een beschrijving van alle filters, zie Filters instellen (pagina  27).

3 Selecteer de dossiers waarvoor je een taak wil toevoegen aan je takenlijst.

4 Bovenaan de pagina, klik op Toevoegen.
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5 Veiligheidschecks uitvoeren
5.1 Achtergrond

Voor elk dossier dat binnenkomt in Woonstcontroles, moet je eerst een veiligheidscheck uitvoeren. Tijdens
de veiligheidscheck voer je drie controles uit:
• Je bekijkt de ANG-status van alle betrokken personen. Op basis daarvan beslis je of een wijkagent

geschikt is om het dossier uit te voeren.
• Je controleert de regio en wijk die automatisch toegewezen zijn aan het dossier en past die indien nodig

aan.
• Je controleert de uitvoerder die automatisch toegewezen is aan het dossier en past die indien nodig aan.

Je kan dit doen omwille van een bepaalde ANG-status of omdat de uitvoerder niet beschikbaar is (ziek,
te druk, met vakantie...).

Na de veiligheidscheck verandert de status van het dossier van Te beoordelen naar Actief. De uitvoerder kan
het dossier dan oppikken en er controles aan toevoegen.

5.2 Stappen
1 Open het juiste dossier. Als je een dossier in status Te beoordelen opent, kom je automatisch op de

pagina Veiligheidscheck terecht.

2 Onder Personen, bekijk de ANG-status van alle betrokken personen. Voor een overzicht van alle ANG-
labels, zie Hoe werkt de ANG-bevraging? (pagina  7).
Doe eventueel bijkomende manuele opzoekingen om in te schatten of er voorzichtigheid geboden is bij
het uitvoeren van het dossier. Dit is sterk aanbevolen bij:
- De statussen Gekend en Geseind. Bijkomende opzoekingen laten je dan toe om beter in te schatten

in welke mate er voorzichtigheid geboden is.
- De statussen ANG niet beschikbaar, ANG-R niet beschikbaar en ANG-C niet beschikbaar. Een

manuele opzoeking laat je dan toe om toch de ANG-status van de persoon te achterhalen.

WAARSCHUWING: Wanneer er een storing is bij ANG zelf, zal je de opzoeking pas later kunnen
doen en de veiligheidscheck voorlopig niet kunnen afronden.

3 Onder Toewijzing, doe het volgende:
a Controleer de regio en de wijk die aan het dossier zijn toegewezen. Selecteer indien nodig een

andere regio of wijk.
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b Controleer de uitvoerder die aan het dossier is toegewezen. Selecteer indien nodig een andere
uitvoerder:

Om... Doe het volgende...

Een uitvoerder te selecteren uit de
automatische suggesties

• Bij Type toewijzing, selecteer Automatische suggestie.
• Bij Uitvoerder, selecteer de juiste uitvoerder.

Een andere uitvoerder te selecteren • Bij Type toewijzing, selecteer Manueel.
• Bij Uitvoerder, geef (een deel van) de naam van de uitvoerder in.
• Selecteer de juiste uitvoerder.

4 Onder Aanvullende dossierinformatie, voeg eventueel extra opmerkingen of bijlagen toe:
• Bij Voor politioneel gebruik, voeg informatie toe die je enkel intern wil delen (niet met het

lokaal bestuur).
• Bij Gedeeld met lokaal bestuur, voeg informatie toe die je ook wil delen met het lokaal bestuur.

5 Bovenaan de pagina, klik op Toewijzen.
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6 Controles toevoegen aan een dossier
6.1 Achtergrond

Ben je een woonstcontrole aan het uitvoeren, dan voeg je die controle best ter plaatse toe aan het juiste
dossier. Zo zorg je ervoor dat alle informatie direct geregistreerd is en gesynchroniseerd kan worden met het
lokaal bestuur.

TIP: Heb je geen tijd om alle informatie ter plaatste in te geven, dan kan je de controle uiteraard ook
later toevoegen.

6.2 Stappen
Een controle toevoegen doe je in vier grote stappen. Elke stap is verderop in detail beschreven:
1 Controle opstarten (pagina  38)
2 Vaststellingen ingeven (pagina  40)
3 Informatie voor lokaal bestuur ingeven (pagina  42)
4 Aanvullende informatie ingeven (pagina  43)
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6.3 Controle opstarten
Een controle opstarten kan vanuit de startpagina of vanuit de detailpagina van een dossier:

Manier Beschrijving

Startpagina 1 In de startpagina, ga naar de tegel van het juiste dossier en klik op .
2 Kies de juiste optie:

- Negatieve controle toevoegen - Start de controle op en geef ineens een negatieve vaststelling in
voor alle personen waarvoor nog geen vaststelling werd ingegeven.
- Positieve controle toevoegen - Start de controle op en geef ineens een positieve vaststelling in
voor alle personen.
- Controle toevoegen - Start de controle op, maar geef nog geen vaststelling in.

3 Koos je Negatieve controle toevoegen, selecteer in de pop-up de reden voor de negatieve
vaststelling.

Detailpagina 1 In de startpagina, klik op de tegel van het dossier waaraan je een controle wil toevoegen.

OPMERKING: Je kan enkel controles toevoegen aan dossiers in status Actief. Kies dus geen
dossier met label Te beoordelen, voor die dossiers moet eerst nog een veiligheidscheck
uitgevoerd worden.

2 Bovenaan de detailpagina van het dossier, klik op Controle toevoegen.
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Nadat je de controle hebt opgestart, wordt de wizard Controle toevoegen getoond. De wizard bestaat uit
drie pagina's en helpt je om stap voor stap alle informatie in te geven.

Als er al een controle werd toegevoegd aan het dossier, dan bevat de wizard de gegevens die toen werden
ingevuld (bv. aangetroffen personen, opmerkingen...).
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6.4 Vaststellingen ingeven
1 Onder Te controleren personen, geef voor elke persoon een vaststelling in. Heb je de controle opstart

vanuit de startpagina en Negatieve controle toevoegen of Positieve controle toevoegen gekozen, dan
werd er al een vaststelling ingevuld:

Vaststelling Wanneer selecteren?

Positief Als de persoon op het adres woont.

Negatief Als de persoon niet op het adres woont of als je nog geen vaststelling kan doen (bv. omdat de
persoon niet thuis is). Selecteer je Negatief, dan verschijnt er een pop-up waarin je een reden moet
selecteren.

TIP: Klik op Snelle negatieve vaststellingen om in één keer voor alle personen dezelfde negatieve
vaststelling in te geven. Je kan dit bijvoorbeeld doen als er niemand thuis is.
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2 Onder Huidige bewoners, geef eventueel een vaststelling in voor de huidige bewoners. Dit is niet
verplicht, maar de informatie kan wel interessant zijn voor het lokaal bestuur:

Vaststelling Wanneer selecteren?

Positief Als de persoon nog steeds op het adres woont.

Negatief Als de persoon niet meer op het adres woont. Het lokaal bestuur kan dan de nodige acties
ondernemen (bv. de persoon schrappen van het adres).

Geen Als je niet zeker weet of de persoon op het adres woont. Door geen vaststelling in te geven, geef je
ook geen verkeerde informatie aan het lokaal bestuur.

OPMERKING: Als het lokaal bestuur geen huidige bewoners heeft meegegeven, dan wordt de lijst
Huidige bewoners niet getoond.

OPMERKING: Bij een huidige bewoner kan ook het label Verhuist of Blijft ingeschreven getoond
worden. Deze informatie wordt meegegeven door het lokaal bestuur en geeft aan of de persoon
normaal op het adres blijft wonen of niet.

3 Onder Aangetroffen personen, voeg eventueel extra personen toe die op het adres wonen maar er nog
niet ingeschreven staan. Kies:

• Aangetroffen persoon toevoegen via RR om de persoonsgegevens op te halen uit het
rijksregister.

• Aangetroffen persoon manueel toevoegen om de persoonsgegevens manueel in te vullen.
Standaard wordt enkel de optie Aangetroffen persoon toevoegen via RR getoond. Klik op  om de
optie Aangetroffen persoon manueel toevoegen weer te geven.

OPMERKING: Zijn er nog geen aangetroffen personen toegevoegd, dan wordt de lijst Aangetroffen
personen niet getoond.

4 Onder Algemeen, voeg vaststellingen toe die niet gebonden zijn aan een persoon (bv. onhygiënische
omstandigheden, andere namen op de bel...). Deze informatie is ook zichtbaar voor het lokaal bestuur.

5 Klik op Volgende om naar de volgende pagina van de wizard te gaan.
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6.5 Informatie voor lokaal bestuur ingeven
1 Onder Vragen lokaal bestuur, beantwoord de vragen die het lokaal bestuur heeft meegestuurd met de

woonstcontrole.

TIP: De vragen met een sterretje (*) zijn verplicht, maar moeten pas ingevuld zijn wanneer het
dossier wordt afgesloten. Indien je nog niet zeker bent van het antwoord, kan je deze vragen dus nog
open laten.

2 Onder Extra info voor lokaal bestuur, voeg alle informatie toe die van belang is voor het lokaal bestuur.
Je kan ook bijlagen toevoegen.

BEPERKING: Je kan enkel afbeeldingen en pdf's opladen als bijlage. Andere bestandsformaten
(Word, Excel, TXT, ODF...) worden niet ondersteund.

3 Klik op Volgende om naar de volgende pagina van de wizard te gaan.
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6.6 Aanvullende informatie ingeven
1 Onder Controle, controleer het opgegeven tijdstip en adres. Pas de gegevens indien nodig aan.

2 Onder Extra info voor politioneel gebruik, voeg informatie toe die je enkel intern wil delen (niet met het
lokaal bestuur). Je kan ook bijlagen toevoegen.

BEPERKING: Je kan enkel afbeeldingen en pdf's opladen als bijlage. Andere bestandsformaten
(Word, Excel, TXT, ODF...) worden niet ondersteund.

3 Bovenaan de pagina, klik op Toevoegen.
Resultaat: De woonstcontrole wordt opgeslagen en toegevoegd aan het dossier. Het dossier wordt ook
gesynchroniseerd met het lokaal bestuur.
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7 Controles verwijderen uit een dossier
7.1 Achtergrond

Heb je per ongeluk een controle toegevoegd aan het verkeerde dossier of heb je een controle dubbel
toegevoegd, dan kan je die controle verwijderen.

7.2 Stappen
1 Open het juiste dossier.

2 Onder Uitgevoerde woonstcontroles, klik op de controle die je wil verwijderen.

3 In de detailpagina van de controle, klik op Controle verwijderen.

4 In de pop-up, klik op Verwijderen om te bevestigen.
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8 Dossiers aanpassen
8.1 De uitvoerder aanpassen

8.1.1 Achtergrond

Kan de huidige uitvoerder het dossier toch niet uitvoeren, dan kan je de uitvoerder aanpassen. Dit kan
bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een wijkagent ziek is, teveel werk heeft of met vakantie gaat.

8.1.2 Stappen

1 Open het juiste dossier.

2 In het kader met de administratieve gegevens, klik op .

3 In de pop-up Wijzig toewijzing, selecteer de juiste uitvoerder en klik op Bewaren:

Om... Doe het volgende...

Een uitvoerder te selecteren uit de
automatische suggesties

• Bij Type toewijzing, selecteer Automatische suggestie.
• Bij Uitvoerder, selecteer de juiste uitvoerder.

Een andere uitvoerder te selecteren • Bij Type toewijzing, selecteer Manueel.
• Bij Uitvoerder, geef (een deel van) de naam van de uitvoerder in.
• Selecteer de juiste uitvoerder.
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8.2 De regio of wijk aanpassen

8.2.1 Achtergrond

Is de regio of de wijk van een dossier niet correct, dan kan je die regio of wijk aanpassen. Op die manier zorg
je ervoor dat je altijd de juiste dossiers te zien krijgt wanneer je dossiers filtert op regio of wijk.

OPMERKING: De regio en wijk worden automatisch toegewezen aan het dossier wanneer het
binnenkomt in Woonstcontroles. Soms kan het gebeuren dat er een verkeerde regio of wijk geselecteerd
wordt, bijvoorbeeld wanneer het dossier op de grens van twee wijken ligt.

8.2.2 Stappen

1 Open het juiste dossier.

2 In het kader met de administratieve gegevens, klik op .

3 In de pop-up Wijzig toewijzing, selecteer de juiste regio en wijk.

4 Klik op Bewaren.
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8.3 De extra informatie aanpassen

8.3.1 Achtergrond

Wanneer je een controle toevoegt aan een dossier, kan je ook twee soorten extra informatie meegeven:
informatie voor politioneel gebruik (enkel intern gedeeld) en informatie voor het lokaal bestuur.
Die extra informatie kan je altijd aanpassen, ook tussen twee woonstcontroles door. Dat kan bijvoorbeeld
nodig zijn als je tijdens de controle geen tijd had om alle opmerkingen netjes uit te typen of als je achteraf
nog een bijlage wil toevoegen.

8.3.2 Stappen

1 Open het juiste dossier.

2 Onder Extra info politie, klik op Extra info wijzigen.

3 Pas de extra informatie voor politioneel gebruik (enkel intern gedeeld) en voor het lokaal bestuur aan. Je
kan zowel de opmerkingen als de bijlagen aanpassen.

BEPERKING: Je kan enkel afbeeldingen en pdf's opladen als bijlage. Andere bestandsformaten
(Word, Excel, TXT, ODF...) worden niet ondersteund.

4 Bovenaan de pagina, klik op Bewaren.
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8.4 Het adrespunt aanpassen

8.4.1 Achtergrond

Om een dossier te kunnen aanduiden op een kaart, wordt het adres van het dossier omgezet in geografische
coördinaten. Die coördinaten noemen we het adrespunt van het dossier: ze bepalen op welk punt de marker
van het dossier geplaatst wordt.
Soms loopt er echter iets mis bij het bepalen van het adrespunt. Er wordt dan geen marker geplaatst of de
marker wordt fout geplaatst:

Situatie Beschrijving

Geen maker geplaatst Het systeem dat het adrespunt bepaalt, vindt het opgegeven adres niet. Het kan geen coördinaten
doorgeven en er kan geen marker geplaatst worden.

Marker fout geplaatst Het systeem dat het adrespunt bepaalt, bevat foute coördinaten voor het adres. Het systeem geeft die
foute coördinaten door en de marker wordt fout geplaatst.

Merk je dat er voor een dossier geen marker geplaatst is of dat de marker fout geplaatst is, dan kan je op de
kaart aanduiden waar de marker zou moeten staan. Het adrespunt van het dossier wordt dan aangepast naar
het punt dat je hebt aangeduid.

8.4.2 Stappen

1 Open het juiste dossier.

2 In het kaartje, klik op .

3 In het venster Adrespunt wijzigen, klik op de positie waar de marker zou moeten staan.

4 Klik op Adrespunt opslaan.
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9 Dossiers synchroniseren
9.1 Achtergrond

Telkens er in Woonstcontroles iets wijzigt aan het dossier, wordt het dossier gesynchroniseerd met het lokaal
bestuur (bv. na de veiligheidscheck, wanneer er een controle wordt toegevoegd, na de afsluiting).
Dit proces verloopt automatisch, maar indien nodig kan je de synchronisatie ook manueel aanvragen of
opvolgen.

9.2 Synchronisatie manueel aanvragen

9.2.1 Achtergrond

Wanneer er iets misloopt tijdens de automatische synchronisatie, kan je de synchronisatie manueel opnieuw
aanvragen. Dit is vooral handig wanneer de beheerders willen onderzoeken wat er precies fout is gegaan.
Zij kunnen je dan vragen manueel opnieuw te synchroniseren, zodat ze nauwgezet kunnen opvolgen wat er
gebeurt achter de schermen.

TIP: Je hoeft niet manueel te synchroniseren om er voor te zorgen dat de informatie bij het lokaal
bestuur terecht komt. De app probeert vanzelf om het uur opnieuw te synchroniseren.

9.2.2 Stappen

1 Open het juiste dossier.

2 Onder Communicatie lokaal bestuur, klik op Opnieuw proberen.

OPMERKING: De knop Opnieuw proberen is enkel beschikbaar indien de laatste synchronisatie
mislukt is.

Resultaat: Woonstcontroles probeert het dossier opnieuw te synchroniseren met het lokaal bestuur en
toont het resultaat (Synchronisatie uitgevoerd of Synchronisatie mislukt). De synchronisatie wordt ook
toegevoegd aan de synchronisatie-historiek van het dossier.
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9.3 Synchronisatie-historiek bekijken

9.3.1 Achtergrond

Wil je weten wanneer een dossier voor het laatst gesynchroniseerd werd en of de synchronisatie goed
verlopen is, dan kan je de synchronisatie-historiek van het dossier bekijken.
In die historiek zie je alle synchronisaties, zowel diegene die automatisch werden uitgevoerd als diegene die
manueel werden aangevraagd.

9.3.2 Stappen

1 Open het juiste dossier.

2 Onder Communicatie lokaal bestuur, klik op Historiek bekijken.

Resultaat: De synchronisatie-historiek van het dossier wordt getoond. Voor elke synchronisatie zie je
welke informatie er gesynchroniseerd werd en de status van de synchronisatie (Mislukt of Geslaagd).
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10 Dossiers afsluiten
10.1 Achtergrond

Is er voor alle te controleren personen een definitieve vaststelling gedaan, dan kan je het dossier afsluiten.
Tijdens de afsluiting kijk je alle informatie een laatste keer na en stuur je het besluit door naar het lokaal
bestuur.

OPMERKING: Na de afsluiting verandert de status van het dossier van Actief naar Afgesloten. Het dossier
verdwijnt uit de startpagina en kan enkel nog opgezocht worden via de zoekpagina.

10.2 Stappen
Een dossier afsluiten doe je in drie grote stappen. Elke stap is verderop in detail beschreven:
1 Afsluiting opstarten (pagina  53)
2 Vaststellingen nakijken (pagina  54)
3 Informatie voor lokaal bestuur nakijken (pagina  55)

10.3 Afsluiting opstarten
1 Open het juiste dossier.

2 Bovenaan de pagina, klik op Dossier afsluiten.

Resultaat: De wizard Dossier afsluiten wordt gestart. De wizard bestaat uit twee pagina's en helpt je stap
voor stap alle informatie na te kijken.
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10.4 Vaststellingen nakijken
1 Onder Te controleren personen, kijk de vaststellingen na en pas ze indien nodig aan.

Bij negatieve vaststellingen kan je ook de redenen aanpassen die zijn opgegeven. Je kan vrij tekst
toevoegen of verwijderen in het tekstvak.

2 Onder Huidige bewoners, kijk de vaststellingen na en pas ze indien nodig aan.
Het is niet verplicht om een vaststelling in te geven voor de huidige bewoners. Ben je niet zeker of de
huidige bewoner wel/niet op het adres woont, dan geef je beter geen vaststelling in. Op die manier geef
je ook geen verkeerde informatie aan het lokaal bestuur.

OPMERKING: Als het lokaal bestuur geen huidige bewoners heeft meegegeven, dan wordt de lijst
Huidige bewoners niet getoond.

OPMERKING: Bij een huidige bewoner kan ook het label Verhuist of Blijft ingeschreven getoond
worden. Deze informatie wordt meegegeven door het lokaal bestuur en geeft aan of de persoon
normaal op het adres blijft wonen of niet.

3 Onder Aangetroffen personen, kijk de lijst na en verwijder indien nodig personen. De lijst mag enkel
personen bevatten die ook op het adres lijken te wonen, maar er niet ingeschreven staan.

OPMERKING: Zijn er geen aangetroffen personen toegevoegd, dan wordt de lijst Aangetroffen
personen niet getoond.

4 Klik op Volgende om naar de volgende pagina van de wizard te gaan.
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10.5 Informatie voor lokaal bestuur nakijken
1 Onder Vragen lokaal bestuur, kijk de antwoorden na op de vragen van het lokaal bestuur en pas ze

indien nodig aan. Verplichte vragen zijn aangeduid met een sterretje (*).

2 Onder Extra info voor lokaal bestuur, bekijk de opmerkingen en bijlagen voor het lokaal bestuur en pas
ze indien nodig aan.

3 Bovenaan de pagina, klik op Versturen.
Resultaat: Het dossier wordt afgesloten en doorgestuurd naar het lokaal bestuur. In Woonstcontroles:
- Wijzigt de status van het dossier van Actief naar Afgesloten.
- Verdwijnt het dossier uit de startpagina. Je kan het dossier wel nog opzoeken via de zoekpagina.
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11 Woonstcontroles suggereren
11.1 Achtergrond

Vind je dat er op een bepaald adres een woonstcontrole uitgevoerd moet worden, dan kan je die controle
suggereren aan het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld:
• Tijdens een interventie op een bepaald adres merk je dat er een persoon woont die er niet ingeschreven

staat. Je kan dan een woonstcontrole suggereren op dat adres, zodat er een inschrijving voor die persoon
opgestart kan worden.

• Tijdens een woonstcontrole vermeldt de huidige bewoner dat de vorige bewoner nog ingeschreven
staat op het adres. Je kan dan een bijkomende woonstcontrole suggereren op dat adres, zodat er een
schrapping voor die persoon opgestart kan worden.

11.2 Stappen
1 In de startpagina, klik op Suggestie controle.

TIP: Is er al een dossier actief voor het adres waarop je een controle wil suggereren? Open dan dat
dossier en klik op Suggestie controle op dit adres.

2 Onder Locatie, geef het adres in waar je iets hebt vastgesteld. Geef een deel van de straatnaam in en
selecteer de juiste straat in de lijst.

TIP: Ben je momenteel op het juiste adres? Klik dan op Huidige locatie om het adres automatisch op
te halen.
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3 Onder Vaststellingen, geef aan wanneer je iets hebt vastgesteld en wat je precies hebt vastgesteld. Bij
Type, selecteer:

• Voorstel tot inschrijving als een persoon op het opgegeven adres ingeschreven moet worden.
• Voorstel tot afschrijving als een persoon van het opgegeven adres geschrapt moet worden.

Selecteer je Voorstel tot afschrijving, dan wordt de sectie Vermoedelijk nieuw adres toegevoegd aan de
pagina.

4 Onder Vermoedelijk nieuw adres, geef eventueel het nieuwe adres van de persoon in. Als je het adres
niet kent, mag je dit open laten.

OPMERKING: Dit onderdeel wordt enkel getoond als je Voorstel tot afschrijving geselecteerd hebt
bij Type.

5 Voeg de betrokken persoon of personen toe aan de suggestie. Klik op:
• Betrokkene van dossier om een persoon toe te voegen die al gekend is in het dossier. Dit is

enkel mogelijk indien je de suggestie hebt opgestart vanuit een bestaand dossier.
• Betrokkene via RR om de persoonsgegevens op te halen uit het rijksregister.
• Betrokkene manueel toevoegen om de persoonsgegevens manueel in te geven.

Er wordt altijd maar één van bovenstaande opties getoond. Om de andere opties weer te geven, klik op
.

6 Bovenaan de pagina, klik op Versturen.
Resultaat: De suggestie wordt doorgestuurd naar het lokaal bestuur. Zij zullen je suggestie onderzoeken
en indien nodig een dossier aanmaken voor de controle.
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11.3 Foutmeldingen
Wanneer je de suggestie probeert te versturen, kunnen onderstaande foutmeldingen verschijnen:

Melding Beschrijving

Rijksregisternummer is verplicht
voor een suggestie op dit adres

Voor bevolkingsapplicaties van bepaalde leveranciers (bv. CEVI) is het verplicht om een
rijksregister mee te geven voor alle personen in de suggestie. Ligt de suggestie in een
postcode die met zo'n applicatie werkt, dan moet je dus verplicht een rijksregisternummer
invullen.

Geen leverancier ingesteld voor
deze postcode. Er kan nog geen
suggestie gemaakt worden voor
deze postcode.

Het proces om suggesties door te sturen is nog niet (helemaal) opgezet voor de gekozen
postcode. Dit zijn de mogelijkheden:
• Het lokaal bestuur van de gekozen gemeente is (nog) niet gekoppeld met de app

Woonstcontroles en kan geen suggesties ontvangen.
• In de beheerschermen van de app Woonstcontroles is er geen leverancier ingesteld voor

de postcode. De functioneel beheerder van je zone kan dit nakijken.
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12 Testdossiers aanmaken
12.1 Achtergrond

Bekijk je de app Woonstcontroles in een andere omgeving dan de productie-omgeving (bv. acceptatie- of
trainingsomgeving), dan zie je op de startpagina de knop Testdossier aanmaken. Deze knop laat je toe om
zelf dossiers in te sturen, zodat je tests kan uitvoeren of dossiers kan klaarzetten om tijdens een training te
gebruiken.

12.2 Stappen
1 In de startpagina, klik op Testdossier aanmaken.

2 Onder Locatie, geef het adres in.

TIP: Ben je momenteel op het juiste adres? Klik dan op Huidige locatie om het adres automatisch op
te halen.
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3 Onder Dossier, selecteer het juiste type en geef eventueel extra informatie mee:

Veld Beschrijving

Extra info betreffende het
dossier

Deze info zal getoond worden bij de administratieve gegevens van het dossier, onder het
adres.

Extra info van het lokaal
bestuur

Deze info zal getoond worden onder Extra info lokaal bestuur.

4 Voeg een of meerdere te controleren personen toe. Ga als volgt te werk voor elke persoon:
a Klik op Te controleren persoon.
b Vul het rijksregisternummer of de naam en geboortedatum van de persoon in.
c Klik op Gegevens ophalen.

5 Voeg indien nodig een of meerdere huidige bewoners toe. Klik daarvoor op de drie puntjes naast Te
controleren persoon en vervolgens op Huidige bewoner.

6 Bovenaan de pagina, klik op Versturen.
Resultaat: Het dossier wordt toegevoegd aan het overzicht in de startpagina, met status Te beoordelen.
Je kan het dossier nu verder afhandelen als een gewoon dossier.
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