Beschikking van de burgemeester houdende het OPLEGGEN van een huisverbod (artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod)

Gemeente:

Datum:

Nummer:

De burgemeester van bovengenoemde gemeente gelast …………….……..…………….……..…………….................................... (naam),
de woning gelegen aan de straat ……..……................................................................................................ met huisnummer ……………
te.………..……………........................................................(woonplaats)
heden.……….....................................(datum),.……..........................uur

onmiddellijk
(tijd),

te

verlaten

en

deze

woning

vanaf

tot.……..…………..…............................(datum),

.……...................... uur (tijd) (een periode van tien dagen) niet te betreden, noch daarin aanwezig te zijn of zich daarbij op te houden.
Gedurende deze periode mag voornoemde persoon geen contact opnemen met de hierna genoemde personen die met deze persoon
in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven. Een uitzondering hierop vormt het contact dat plaatsvindt met
instemming en onder begeleiding van de instanties die in samenwerking met de bovengenoemde gemeente hulpverlening en/of
begeleiding verschaffen aan de uithuisgeplaatste en diens huisgenoten.

Gegevens uithuisgeplaatste:
Achternaam (geboortenaam): ..........................................................................……Voornamen: …….......................................................
Geslacht:  man  vrouw

Geboortedatum:.......................................................Geboorteplaats:…………………………….. …………..

Woonadres:.............................................................................…… Postcode-woonplaats:..................................................................……
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Tijdelijke verblijfplaats : ……………………….………….........................................................................................................................……
Telefonisch te bereiken op:..................................................................……
Huissleutel(s) ingeleverd: ja / nee

Namen van de personen met wie geen contact mag worden opgenomen:
Volwassenen: …………..…………….……..…………….........................................................................................................................……
Kinderen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………… .....................................................................
De beschikking is gebaseerd op een ter plaatse gehanteerd risicotaxatie-instrument huiselijk geweld
Feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot het opleggen van het huisverbod en motivering van het besluit

A. De pleger van huiselijk geweld:
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
B. Verloop van het geweldsincident:
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
C. De gezinsachtergronden:
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
Belangenafweging:
……………………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
De burgemeester voornoemd, dan wel, namens deze, de hulpofficier van justitie:
Naam en handtekening:
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
Plaats en datum:
…………….……..…………….……..…………….............................................................................................................................................
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Indien het ter plaatse niet mogelijk is een tijdelijke verblijfplaats of telefoonnummer door te geven, moet de uithuisgeplaatste dit
binnen 24 uur nadat het huisverbod is opgelegd aan de burgemeester doorgeven.

Beschikking van de burgemeester houdende het OPLEGGEN van een huisverbod (artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking beroep instellen bij de rechtbank (zie onderstaande toelichting).

Contactgegevens rechtbank (in te vullen door ondertekenaar):
Plaats rechtbank:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toelichting huisverbod
Huisverbod: Beschikking houdende een last tot het onmiddellijk verlaten van een bepaalde woning, een verbod tot het betreden van,
zich ophouden bij of aanwezig zijn in die woning en een verbod om contact op te nemen met degenen die met de persoon tot wie de
beschikking is gericht in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven en vermeld staan in deze beschikking
(artikel 1, onder b, Wet tijdelijk huisverbod). Het huisverbod wordt opgelegd wanneer uit feiten en omstandigheden blijkt dat de
aanwezigheid van betrokkene ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meerdere personen die met hem in
de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden
van dit gevaar bestaat (artikel 2, eerste lid, Wet tijdelijk huisverbod). Deze personen staan tevens in de beschikking vermeld.
Verlenging huisverbod: De burgemeester kan besluiten het huisverbod te verlengen tot maximaal vier weken vanaf het tijdstip
waarop het huisverbod ingaat, indien de dreiging van gevaar of het ernstige vermoeden daarvan voortduurt (artikel 9 Wet tijdelijk
huisverbod).
Overtreding huisverbod: Overtreding van het huisverbod wordt bestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, een
taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (artikel 11 Wet tijdelijk huisverbod).
Intrekking huisverbod: De burgemeester kan besluiten het huisverbod in te trekken als er niet langer sprake is van een ernstig en
onmiddellijk gevaar, of een ernstig vermoeden van dit gevaar voor de veiligheid van de huisgenoten (artikel 2, negende lid, Wet tijdelijk
huisverbod).
Uithuisgeplaatste: Degene aan wie een huisverbod is opgelegd (artikel 1, onder c, Wet tijdelijk huisverbod). Nadat het huisverbod is
opgelegd, dient de uithuisgeplaatste onmiddellijk de woning te verlaten. Hij of zij mag de woning gedurende de periode dat het
huisverbod van kracht is niet betreden, noch zich bij de woning ophouden (tenzij een bepaalde ruimte in de beschikking is
uitgezonderd, bijvoorbeeld de werkruimte van de uithuisgeplaatste), noch contact opnemen met huisgenoten (artikel 1, onder b, Wet
tijdelijk huisverbod) die in de beschikking vermeld staan.
Beroep instellen: Binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij
de rechtbank (artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht). Het beroepschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden waarop het
beroep berust (artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht). Als beroep is ingesteld kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. In
dat geval wordt de uithuisgeplaatste (de persoon tot wie deze beschikking zich richt) op korte termijn (uiterlijk binnen drie werkdagen
nadat het verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend) door de voorzieningenrechter gehoord (artikel 6, tweede lid, Wet tijdelijk
huisverbod). Zo mogelijk moet een kopie van de beschikking worden overgelegd.
Rechtsbijstand: De uithuisgeplaatste kan zich laten bijstaan door een raadsman of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen bij de bestuursrechter (artikel 8:24, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht). Voor de duur van de behandeling van het
verzoek om een voorlopige voorziening heeft de uithuisgeplaatste recht op gratis bijstand van een raadsman. Hij/zij dient zich daartoe
tot de burgemeester te wenden, die ervoor zorg draagt dat de uithuisgeplaatste binnen 24 uur nadat hij daartoe de wens te kennen
heeft gegeven, wordt bijgestaan door een raadsman (artikel 5 Wet tijdelijk huisverbod).
Hulpverlening en begeleiding: Gekoppeld aan het opleggen van het huisverbod wordt hulpverlening en/of begeleiding aangeboden
aan de uithuisgeplaatste en diens huisgenoten. De hulpverlening en/of begeleiding wordt op de kortst mogelijke termijn, liefst binnen 24
uur na opleggen van het huisverbod, opgestart.
Uitwisseling van informatie: De burgemeester (of daartoe gemachtigd, de hulpofficier van justitie) informeert huisgenoten en de door
de burgemeester aangewezen instantie voor advies of hulpverlening over de inhoud van de beschikking. Indien het huisverbod is
opgelegd wegens kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan informeert de burgemeester de stichting, bedoeld in artikel 1,
onder f, van de Wet op de jeugdzorg (artikel 2, achtste lid, Wet tijdelijk huisverbod).
Bevestiging van ontvangst sleutel: Op de beschikking die wordt uitgereikt bij het opleggen van een huisverbod wordt aangegeven of
de sleutel door de politie in ontvangst is genomen. De uithuisgeplaatste ontvangt informatie over de bewaarplaats en de datum van
terugontvangst.
Bewaartermijn: Deze beschikking wordt gedurende vijf jaren ter gemeentesecretarie bewaard (artikel 10, eerste lid, Wet tijdelijk
huisverbod).
Mandaat: De burgemeester kan zijn bevoegdheid tot het opleggen van een huisverbod mandateren aan de hulpofficier van justitie
(artikel 3, eerste lid, Wet tijdelijk huisverbod).

