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Telefoon: 14015 

 

Een huisbezoek 
 

De gemeente Delft kent drie verschillende huisbezoeken: 

 Een huisbezoek armoedebestrijding 

 Een huisbezoek aanvraag bijzondere bijstand 

 Een huisbezoek controle woon- en leefsituatie 

 

Bij een huisbezoek krijgt u thuis bezoek van een medewerker van de gemeente. Het huisbezoek is 

bedoeld om uw volledige situatie in beeld te brengen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog recht heeft 

op meer dan alleen een uitkering en dat u ook andere hulp of ondersteuning nodig heeft. Wilt u meer 

weten over huisbezoek of een aanvraag bijzondere bijstand? Neemt u dan contact op met uw 

consulent inkomen. In dit infoblad leest u meer over een huisbezoek controle woon- en leefsituatie. 

 

Waarom? 

Recht op uitkering betekent ook recht op controle. Dat staat zo in de wet. Als u een uitkering 

ontvangt of heeft aangevraagd, kunt u een huisbezoek krijgen als daar een aanleiding voor is. Bij het 

huisbezoek controleren we uw woon- en/of leefsituatie.  

 

Wanneer komt de gemeente langs? 

Bij de aanvraag van een uitkering heeft de gemeente allerlei informatie van u nodig. Wat u opgeeft, 

wordt gecontroleerd.  

 

Moet de gemeente een afspraak met mij maken? 

Nee, de gemeente mag onverwacht bij u langskomen. 

 

Wie komt er langs? 

Er komen altijd twee toezichthouders. 

 

Wat kunt u verwachten? 

De toezichthouders die het huisbezoek afleggen, hebben een legitimatieplicht. Zij moeten een geldig, 

gemeentelijk legitimatiebewijs bij zich hebben. Ook vertellen deze medewerkers wat het doel of de 

aanleiding van het huisbezoek is. Bovendien moeten zij u om toestemming vragen voordat zij naar 

binnen gaan. 

 

De medewerkers kunnen bij een huisbezoek vragen om een rondleiding door uw huis. Daarbij kunnen 

zij bijvoorbeeld vragen om uw administratie te laten zien. De medewerkers controleren verschillende 

zaken in uw huis en zij stellen allerlei vragen die te maken hebben met het recht op bijstand. 
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Vervolgens wordt er een gespreksverslag gemaakt. Daarin staan drie belangrijke zaken: 

 de datum van het huisbezoek 

 waarom er een huisbezoek heeft plaatsgevonden (de specifieke aanleiding) 

 wat feitelijk is vastgesteld. 

Aan het einde van het huisbezoek wordt u gevraagd het verslag te ondertekenen. 

U krijgt altijd een kopie van het gespreksverslag. 

 

Wat zijn uw rechten? 

 De medewerker moet u op tijd, volledig en juist informeren over wat een huisbezoek is en wat de 

aanleiding is, vóórdat het huisbezoek plaatsvindt 

 U mag het gespreksverslag inzien, wijzigingen aangeven als dat nodig is en ondertekenen. Daarna 

ontvangt u een exemplaar 

 U moet de gelegenheid krijgen om bepaalde waarnemingen verder uit te leggen 

 U kunt een klacht indienen bij de gemeente over de wijze waarop het huisbezoek heeft 

plaatsgevonden. U mag het huisbezoek weigeren of op elk moment afbreken. 

 

Let wel: Dit kan gevolgen hebben voor het recht op uitkering. 

 

Wat gebeurt er na afloop van het huisbezoek? 

Komt de informatie die u heeft opgegeven niet overeen met wat toezichthouders hebben 

geconstateerd? Dan kan dit een reden zijn om een bijstandsaanvraag af te wijzen, aan te passen, te 

blokkeren of te beëindigen. Als u ten onrechte een uitkering ontving, moet u die terugbetalen. 

Bovendien kan de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek instellen. 

 

Meer informatie 

Kijk op www.delft.nl en zoek op ‘Huisbezoek’. 

Bel de gemeente Delft, tel. nr. 14015 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur) 

 

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw uitkering, 

denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. Abonneren kan via 

www.delft.nl/bijsluiter 

 

Bezoekadres 

Stationsplein 1, Delft 

 

http://www.delft.nl/

