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Vragen bij controleprocedure IG0-
gerechtigden

Brief van VVSG, Fédération des CPAS bruxellois, 
Fédération des CPAS wallons

• Mandaat Bpost controle IGO?
• Is postbode een beëdigd controleur geworden?
• Postbode voor gesloten deur kan velerlei redenen 

hebben?
• Praktijk: postbodes laten enkel bericht achter 

zonder aan te bellen (bv bij aangetekende zending 
of pakketje)?



Vaststellingen/bedenkingen
1. Wet betreffende de bevolkingsregisters (19/07/1991)
• openbare overheden en ambtenaren zijn op wier vraag de 

identiteitskaart getoond moet worden
• postbodes vallen hier niet onder

2. Handvest van de Sociaal Verzekerde
• doel: toegang sociale rechten verbeteren + strijd tegen 

armoede
• na aanmaning 1 maand om te reageren 
 postbode 2 maal geen antwoord, dan formulier –

betrokkene       heeft 5 dagen om te reageren; zoniet: IGO 
wordt geschorst

 druist in tegen doel Handvest en periode van 1 maand
Handvest



Vaststellingen/bedenkingen
3. Vergelijking aangetekende zending
• Aangetekende zending: handtekening zender + 

handtekening ontvanger
• IGO controle: enkel document dat postbode achterlaat

– Is dit op juiste moment afgeleverd? Bij de juiste 
persoon? Op het juiste adres?

4. OCMW dienstverlening
• Residuair karakter
• Personen uitgesloten van IGO – aankloppen OCMW
• Onjuistheden in controlesysteem IGO; moet OCMW 

daarom maatschappelijke dienstverlening voorzien?



Vaststellingen/bedenkingen

• Historisch: sociale rol van de postbode
• Positieve samenwerking tussen OCMW en Bpost

– Vb. Oostende
– OCMW en Bpost zijn partners in het opzoeken van 

personen in eenzaamheid
– Waakzaamheid met het oog op hulpverlening; geen 

controle
– Postbodes worden hiervoor opgeleid



Dank voor uw aandacht


