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Inleiding 
 

De applicatie Famicontrol wijst normaal gezien grotendeels zichzelf uit. In deze handleiding 

worden enkele van de voornaamste functies in iets meer detail toegelicht: hoe je als 

dossierbeheerder / SPOC Famicontrol een controle aanvraagt bij de dienst Sociaal Toezicht, 

hoe je een aangevraagde controle kan annuleren, hoe je de feedback ingeeft bij dossiers met 

impact en/of fraude. 

Aangezien deze handleiding ontworpen werd op het moment dat de applicatie nog niet 

helemaal af was, kunnen er kleine (visuele) verschillen zijn tussen deze handleiding en de 

definitieve versie van de applicatie. 

Inloggen  
 

Inloggen in Famicontrol gebeurt via deze link: 

https://appprod.rkw-onafts.fgov.be/famicontrol/ 

 

Support 
 

De communicatie met Famifed verloopt normaal gezien steeds via de SPOC Famicontrol. 

Gelieve dus in geval van problemen steeds jullie SPOC Famicontrol te contacteren, deze zal 

de nodige communicatie met Famifed doen via de onderstaande email adressen: 

Mailadres Servicedesk@famifed.be 

Mail naar dit adres om nieuwe gebruikers toe te voegen of om het gebruikersprofiel van 

bestaande gebruikers te wijzigen (Zelfde procedure als bij creatie, wijziging Trivia gebruiker).  

Technische problemen van de applicatie moeten ook gemeld moeten worden via dit adres. 

Mailadres famicontrol@famifed.be 

Dit mailadres mag enkel gebruikt worden in geval van inhoudelijke en structurele vragen over 

de applicatie Famicontrol, functionele problemen in de applicatie (functionaliteiten die 

kunnen verbeterd of toegevoegd worden).  Dit mailadres mag niet gebruikt worden voor  

vragen over de inhoud van dossiers 

Mailadres soc.ctrl@famifed.be 

Dit mailadres dient gebruikt te worden voor inhoudelijke vragen over dossiers. 

 

https://appprod.rkw-onafts.fgov.be/famicontrol/
mailto:Servicedesk@famifed.be
mailto:famicontrol@famifed.be
mailto:soc.ctrl@famifed.be


996/113 bijlage 1 
 

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen pag. 3 

 

Het welkomstscherm 
 

Na het inloggen krijgt het fonds een overzichtsscherm te zien met een lijst van alle 

controledossiers die zij hebben ingediend. Op deze lijst kan sortering en een aantal filters 

toegepast worden. Via dit scherm heeft het fonds de mogelijkheid om naar het detail van een 

controledossier te navigeren of een aanvraag tot controle te registreren. 

 

De Menu balk 
 

 

De menubalk bovenaan heeft verschillende functies: 

Bij het klikken op het logo FamiControl navigeert men naar het welkomstscherm. 

De taal kan gewijzigd worden (NL/FR/DE). 

Als je in het overzichtsscherm op een dossier klikt, opent dit zich in een nieuw 'tabblad' in de 

menubalk. 

Het printen verloopt via de browserfunctionaliteit (klikken met rechtermuisknop in menubalk 

en 'afdrukken' selecteren). 

Om uit te loggen sluit je het venster van de browser. 
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Opvolgingsstatussen 
 

De dossiers in Famicontrol kunnen verschillende statussen hebben: 

Nieuwe aanvraag - Het fonds heeft een nieuwe aanvraag geregistreerd maar heeft het nog niet 

doorgestuurd naar dienst sociaal toezicht. 

Aangevraagd - De controleaanvraag is volledig en werd doorgestuurd naar juiste controleur. 

Afgesloten - De controleur heeft het dossier afgesloten nadat hij het nodige heeft gedaan en er 

is geen vermoeden van impact en er is geen fraude vastgesteld. 

Feedback gevraagd - De controleur heeft het dossier afgesloten nadat hij het nodige heeft 

gedaan en er is een vermoeden van impact en/of er is fraude vastgesteld. Het fonds moet eerst 

feedback geven vooraleer het dossier de status afgesloten krijgt. 

Aanvraag geannuleerd - Het fonds heeft beslist dat er geen controle meer nodig is en heeft de 

aanvraag geannuleerd. 

Op de verschillende statussen kan er gefilterd worden door deze aan of uit te vinken en op 

"Zoeken" te klikken. 

 

Het mogelijke verloop van de ene status naar de andere wordt duidelijk aan de hand van het 

onderstaande stroomschema: 
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Een nieuwe aanvraag creëren  
 

Een nieuwe aanvraag creëren gebeurt door het klikken op de bliksem  in de menubalk. 

Het dossiernummer en INSZ nummer van de te controleren persoon dienen ingevuld te 

worden. Indien er meerdere personen voor hetzelfde dossier dienen gecontroleerd te worden, 

dient dit vermeld te worden in het aanvraagformulier dat als bijlage bij de aanvraag gaat. 

Voor elke te controleren persoon moet momenteel een nieuwe controle aanvraag gebeuren 

indien deze op verschillende adressen wonen. Per controleadres dient er dus een controle 

aanvraag ingediend te worden; indien verschillende personen op hetzelfde adres moeten 

gecontroleerd worden dient er maar één controle aanvraag ingediend te worden. Het 

aanvraagformulier zoals dit ook nu gebruikt wordt (bijlage 2 van dienstbrief 996/106), blijft 

dus behouden. Dit formulier dient echter niet meer in een zip-file geplaatst te worden; het 

dient gewoon als bijlage bij het dossier gevoegd te worden in Famicontrol (zie verder in deze 

handleiding). 

In de menubalk verschijnt het Famicontrol-volgnummer gevolgd door "Algemeen" en 

"Aanvraag". Bij "Algemeen" dienen de coördinaten van de dossierbeheerder 

[dossierbeheerder en telefoon zijn verplichte velden] ingevuld te worden door te klikken op de 

'bewerken' icoon .  

 

"Aanvraag" is opgesplitst in 3 tabbladen: 

 

'Te controleren persoon': Hier verschijnen de gegevens van de te controleren persoon ; de 

officiële gegevens worden automatisch vooraf ingevuld dankzij een automatische raadpleging 

bij de authentieke bron. Het vak 'Functioneel adres in België' dient enkel ingevuld te worden 

als de feitelijke woonplaats van de persoon afwijkt van de officiële woonplaats. In het vak 



996/113 bijlage 1 
 

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen pag. 6 

 

'Contact' dient de taalrol van het dossier verplicht ingevuld te worden. Voor zover deze 

bekend zijn, dienen hier ook de overige coördinaten van de te controleren persoon ingevuld te 

worden. 

'Uit te voeren controle': Via het 'bewerken' icoon  dient het type controle ingevuld te 

worden, waarbij het passende inhoudelijke type controle gekozen wordt uit een keuzelijst en 

de bijhorende correcte urgentiecode (B0, B06, B1, B5, B10). 

 

'Bijlage': Hier dient minimaal het aanvraagformulier toegevoegd te worden (dat vroeger via 

zip-file werd doorgegeven), samen met alle nodige relevante andere documenten die het de 

controleur mogelijk maken om zo efficiënt en volledig mogelijk de controle te kunnen 

uitvoeren. Het toevoegen van een bijlage gebeurt via het  icoon; vervolgens klikken op 

"Kies een bestand om op te laden" en dit bestand een naam te geven. Eventuele opmerkingen 

kunnen ook toegevoegd worden. Er kunnen zoveel bijlages toegevoegd worden als nodig. 

 

Eens alle gegevens ingegeven zijn, kan de aanvraag verzonden worden door op het driehoekje 

naast het volgnummer te klikken en op "controle aanvragen" te klikken. 

 

Er volgt een waarschuwingsscherm zodat er geen onvolledige of foutieve dossiers verzonden 

worden: 
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Indien er verplichte velden niet werden ingevuld, volgt er een foutmelding waarbij 

gespecifieerd wordt welke velden er ontbreken in de aanvraag. De verplichte velden zijn de 

gegevens van de dossierbeheerder, de taalrol van het dossier, het type controle met bijhorende 

urgentiecode en minimaal 1 bijlage (het aanvraagformulier). 

Als alles ingevuld is en de controle werd aangevraagd, verandert de status van het dossier in 

het overzichtsscherm van "Nieuwe aanvraag" naar "Aangevraagd". 

Controle annuleren 
 

Om een aangevraagde controle te annuleren (omdat bijvoorbeeld de nodige documenten 

binnen gekomen zijn en de controle hierdoor zonder voorwerp wordt), open je het dossier in 

Famicontrol, klik je op het driehoekje naast het volgnummer en klik je op 'Controle 

annuleren'. 

 

Het dossier krijgt de status "geannuleerd" in het overzicht. 

Controle resultaat 
 

Van zodra de controle afgewerkt is door de controleur en het secretariaat, wordt het resultaat 

zichtbaar voor het fonds. Het fonds ontvangt op dat moment ook een melding dat er een 

dossier beschikbaar is voor verdere verwerking: er wordt een mail gestuurd naar de SPOC + 

dossierbeheerder. Het dossier krijgt de status "afgesloten" of "feedback gevraagd". Als het 

dossier geopend wordt, zie je een tabblad "Resultaat" met de datum of data waarop de 

controle uitgevoerd werd, eventuele notities van de controleur en het verslag van de 

controleur als bijlage. De conclusie met eventuele impact en/of fraude is eveneens zichtbaar 

in dit tabblad.  
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Als de controleur fraude vastgesteld heeft, vult hij de datum in vanaf wanneer er zeker fraude 

werd gepleegd. Vanaf die datum kan er dus met zekerheid (tot bewijs van het tegendeel) 

gerecupereerd worden indien dit nodig is. 

 

Feedback gevraagd 
 

Als de controleur een impact vermoedt naar aanleiding van de controle en/of als de controleur 

fraude heeft vastgesteld, krijgt het dossier de status "Feedback gevraagd". 

Bij het openen van het dossier verschijnt het tabblad "Feedback". Door te klikken op het 

icoon  kan de feedback ingebracht worden. Bij "Bedrag" dient er een negatief getal 

ingebracht te worden bij de opmaak van een debet en een positief getal bij een regularisatie in 

het voordeel van het gezin. 
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Nadat de feedback werd ingebracht, dient het fonds de controle af te sluiten. Dit gebeurt door 

te klikken op het driehoekje naast het volgnummer in Famicontrol en vervolgens op "Controle 

afsluiten". Deze actie dient te gebeuren binnen de termijn van 90 dagen na de wijziging van 

de status naar "Feedback gevraagd". Indien de feedback niet gegeven wordt binnen deze 

termijn, wordt er een automatische herinnering verstuurd (deze functionaliteit is nog in 

ontwikkeling). 

 

Zoeken 
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In het welkomstscherm kan je sorteren op 1 van de weergegeven kolommen door op de 

kolomnaam te klikken. Je kan een dossiernummer ingeven als zoekopdracht, zoeken op enkel 

nieuwe aanvragen, aangevraagde dossiers, afgesloten dossiers, etc of een combinatie hiervan. 

Het aantal weer te geven resultaten per pagina is instelbaar (10/25/50/100). 

 

Gebruikte icoontjes 
 

 Actie 

 Openen op zelfde pagina 

 Coderen of wijzigen van gegevens 

 Toevoegen van nieuwe gegevens 

 Schrappen van een gegeven.  

 


