Wat gebeurt er
na het huisbezoek?
Na het huisbezoek zal er een positieve of
een negatieve beslissing genomen worden in
uw dossier.
Een positieve beslissing betekent dat het onderzoek wordt afgesloten.
Een negatieve beslissing betekent dat u een brief
ontvangt waarin wordt meegedeeld dat u een periode
wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen of dat
u een te hoog bedrag hebt ontvangen en dat u de te
veel ontvangen bedragen moet terugbetalen. Vooraleer
een negatieve beslissing te nemen zal de RVA u nog de
kans geven om u daartegen te verweren tijdens een verhoor in het RVA-kantoor ofwel schriftelijk.
Als de RVA oordeelt dat u met kwaad opzet hebt gehandeld, kan hij een proces-verbaal naar het gerecht zenden.
Het gerecht oordeelt over het gevolg dat het aan dit procesverbaal geeft.

Samengevat
• U meldt elke wijziging in uw persoonlijke en familiale
toestand alsook bijkomende activiteiten zo snel en zo volledig
mogelijk.
• Een huisbezoek gebeurt om de correctheid van uw eigen
verklaringen na te gaan.
• Een huisbezoek kan slechts plaatsvinden mits uw
schriftelijke toestemming.
• U hebt er belang bij om goed mee te werken aan het
onderzoek.
• Na het huisbezoek wordt er een positieve of negatieve beslissing genomen in uw dossier.

Meer weten?
Voor meer informatie kan u steeds
terecht op de website www.rva.be
of bij één van onze
30 kantoren.
Om het RVA-kantoor te vinden
dat bevoegd is voor uw regio,
ga naar www.rva.be.
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Om recht te hebben op werkloosheidsuitke
ringen moet u onder andere een onvrijwillige
werkloze zijn, in België verblijven en geen
activiteit uitoefenen of andere inkomsten
hebben die onverenigbaar zijn met het
ontvangen van werkloosheidsuitkeringen.

Wat moet u zelf doen?
U antwoordt op de gestelde vragen en legt de documenten voor
die de inspecteur u vraagt.

Het bedrag van uw uitkeringen is afhankelijk
van uw gezinssituatie.

Voorbeelden: een identiteitsbewijs, een huurovereenkomst, facturen
van verbruik van water, gas, elektriciteit, internetaansluiting, …

Uw recht op werkloosheidsuitkeringen en het
bedrag van die uitkeringen worden bepaald op
basis van uw verklaringen bij uw uitkerings
aanvraag.

U hebt er alle belang bij om goed mee te werken aan dit onderzoek. De toekenning en het bedrag van uw uitkering is namelijk
afhankelijk van uw gezinstoestand of van het uitvoeren van een
al dan niet toegelaten activiteit.

In deze infobrochure vindt u meer informatie
over het huisbezoek dat een sociaal inspecteur
kan uitvoeren bij u thuis om uw verklaringen
te controleren.

De RVA kan de juistheid van uw verklaringen verifiëren. In dat
opzicht, kan hij onder andere:

Hoe verloopt een huisbezoek?
Waarom wordt er een huisbezoek uitgevoerd?
Als een sociaal inspecteur van de RVA zich bij u thuis aanmeldt,
kan dat zijn om na te gaan of uw gezinssituatie of verblijfplaats
overeenstemt met wat u verklaard hebt toen u uitkeringen van
de RVA hebt aangevraagd of later. Het huisbezoek kan ook bedoeld zijn om te controleren of er bij u thuis geen economische
activiteiten plaatsvinden die niet aangegeven zijn of die niet
toegelaten zijn, meer bepaald in het kader van een cumul van
uitkeringen. Altijd is het de bedoeling van het huisbezoek dat u
als uitkeringsgerechtigde krijgt waar u recht op hebt, niet meer
en niet minder.

Wanneer wordt er een huisbezoek uitgevoerd?
Er wordt alleen een huisbezoek uitgevoerd door een beëdigd
sociaal inspecteur en enkel als dit nodig is om uw verklaringen
na te zien. Een huisbezoek kan zowel aangekondigd als onaan
gekondigd gebeuren. In principe gebeurt een huisbezoek overdag
of ’s avonds. In opdracht van het gerecht kan het ook ’s nachts.

Een huisbezoek verloopt als volgt:
• De sociaal inspecteur belt aan, stelt zich voor en legt u zijn
dienstkaart voor.
• Hij legt de reden van zijn bezoek uit en stelt u een aantal vragen.
• Als u op de drempel van uw woning de vragen van de sociaal
inspecteur beantwoordt en u hem alle gevraagde documenten
voorlegt, dan kan de sociaal inspecteur soms het huisbezoek
afsluiten zonder u te vragen of hij uw woning mag betreden.
• Als hij het nodig vindt om uw woning te betreden vraagt hij
uw toestemming. Die toestemming moet schriftelijk zijn. De
inspecteur zal u daartoe een formulier ter ondertekening voorleggen. U kan uw volledige toestemming geven of slechts
gedeeltelijk (bijvoorbeeld beperkt tot bepaalde ruimtes). U kan
ook uw toestemming volledig weigeren.
• De sociaal inspecteur kan pas na uw toestemming uw woning
betreden.
• De sociaal inspecteur bekijkt hoe de ruimten zijn ingedeeld, of
er nog andere bewoners zijn, of er één of meerdere keukens en
badkamers zijn, of er nog bijgebouwen zijn enz.
• De sociaal inspecteur mag, zonder uw toestemming, geen
deuren, kasten of laden openen.

•
•
•
•

de pertinente databanken raadplegen;
de gemeentelijke diensten consulteren;
u inlichtingen en/of bijkomende documenten vragen;
de controlediensten belasten met het uitvoeren van een
huisbezoek bij u.

Weet dat het altijd noodzakelijk is – ook zonder dat het u
gevraagd wordt – dat u elke wijziging in uw persoonlijke en
familiale toestand via uw uitbetalingsinstelling doorgeeft aan de
RVA alsook het uitvoeren van een activiteit. U doet dit best zo
snel en zo volledig mogelijk. Verandert u van adres, dan meldt u
dat uiteraard onmiddellijk ook aan de gemeente. Zo komt u niet
voor onaangename verrassingen te staan.

Wat gebeurt er als ik de sociaal inspecteur niet
wil te woord staan of hem de toegang tot mijn
woning weiger?
U hebt het recht geen antwoord te geven op de vragen van de
inspecteur en u kan de toegang tot uw woning weigeren. De
inspecteur zal zijn onderzoek dan afsluiten op basis van de
gegevens waarover hij beschikt.
Als de sociaal inspecteur het noodzakelijk vindt, kan hij nog
steeds aan de politie vragen om een woononderzoek te doen. In
bijzondere gevallen kan hij aan een onderzoeksrechter toestemming vragen voor een huisbezoek (= een verplicht huisbezoek).
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