Huisverbod:

hoe gaat dat in zijn werk?

Advies- en Meldpunt
huiselijk geweld,
kindermishandeling en
ouderenmishandeling

Uzelf of iemand die zich zorgen maakt over huiselijk geweld in uw thuissituatie
heeft contact opgenomen met de politie of met Veilig Thuis Utrecht. U heeft een
gesprek gehad met een medewerker van Veilig Thuis en de adviseur huisverbod
van de politie over wat er aan de hand is en hoe het huiselijk geweld is ontstaan.
Eventuele kinderen of andere betrokkenen zijn ook gesproken. Veilig Thuis heeft
na dit gesprek deze folder bij u achter gelaten zodat u kunt teruglezen wat er de
komende periode gaat gebeuren.

Wat is een huisverbod?

Als iemand in huis een gevaar vormt voor de veiligheid van de partner, kinderen of
andere huisgenoten dan kan een huisverbod worden opgelegd. Dit kan ook worden
besloten bij een ernstig vermoeden van dit gevaar. Om verdere escalatie te voorkomen
krijgt degene van wie het gevaar uitgaat voor een bepaalde periode een verbod om
thuis te verblijven. Hij of zij verblijft in deze periode tijdelijk ergens anders met als doel
om rust te bieden, de veiligheid te herstellen en hulp op te starten. Veilig Thuis ziet erop
toe dat er hulp op gang komt.

Hoe komt een huisverbod tot stand?

De adviseur huisverbod van de politie brengt direct na het eerste contact met u een
advies uit aan de burgemeester of er wel of geen huisverbod nodig is. Meestal wordt dit
advies opgevolgd. Besluit de burgemeester tot een huisverbod voor u of uw partner,
dan is dit voor een periode van 10 dagen. U hoort binnen enkele uren van de politie wat
de burgemeester heeft besloten.

Wat doet Veilig Thuis bij een huisverbod in de eerste 10 dagen?
Als de burgemeester een huisverbod af geeft, bespreken wij de eerstvolgende werkdag met u wat er de komende dagen gaat gebeuren. Om een volledig beeld te krijgen
van de situatie spreken wij ook met mensen die beroepshalve met uw thuissituatie te
maken hebben. Bijvoorbeeld de huisarts, een leraar of de wijkagent. Ook benaderen wij
het lokale team van de gemeente. Samen met het lokale team, hulp en ondersteuning
van specialistische zorg en Veilig Thuis, maakt u afspraken om ervoor te zorgen dat de
situatie veilig blijft. Dit gebeurt tijdens een overleg dat Veilig Thuis organiseert op de 6e
of 7e dag nadat het huisverbod is ingegaan

Beëindiging of verlenging huisverbod?

Na het overleg adviseert Veilig Thuis de burgemeester om het huisverbod te
beëindigen of te verlengen. Als het gelukt is om hulpverlening in te zetten en de
situatie bij u thuis weer veilig is dan adviseert Veilig Thuis de burgemeester om het
huisverbod niet te verlengen. Hierbij is het ook van belang dat er goede afspraken
zijn gemaakt over de toekomst. Volgt de burgemeester dit advies op dan trekt hij
of zij het huisverbod weer in. U of uw partner mag dan weer naar huis.
Als de situatie bij u thuis nog niet veilig genoeg is of als de hulpverlening niet
voldoende is opgestart, kan de burgemeester ook beslissen om het huisverbod
te verlengen met 18 dagen. Tijdens de verlenging blijft Veilig Thuis met u en de
ingezette hulpverlening afstemmen of de geboden hulp zorgt voor veiligheid. Een
tweede overleg is hierin mogelijk. Wanneer het gedurende de verlenging veilig
genoeg wordt, kan Veilig Thuis de burgemeester adviseren het huisverbod eerder
te beëindigen.

Hoe gaat het verder na een huisverbod?

Een huisverbod kan in totaal maximaal 28 dagen duren. Na het beëindigen hiervan
sluit Veilig Thuis af en draagt haar betrokkenheid over naar het lokale team of een
andere organisatie. Als er kinderen zijn en er zorgen over hen blijven bestaan, kan
Veilig Thuis ook het SAVE-team betrekken. Samen met de jeugdbeschermer van
SAVE werkt u aan een veilige opvoed- en opgroeisituatie voor uw kinderen.

Verwijsindex

Wanneer een minderjarige is betrokken dan meldt de medewerker Veilig Thuis dit
altijd bij de Verwijsindex. We zetten de naam, geboortedatum, adres en Burgerservicenummer (BSN) van uw kind in deze administratie. Deze index is bedoeld om
de samenwerking tussen hulpverleners rondom het gezin tot stand te brengen. Er
staat niets in over wat er inhoudelijk aan de hand is. Zijn er andere hulpverleners
bij u betrokken? Dan zien wij dat in de Verwijsindex en nemen we contact met hen
op. Wij laten u altijd weten dat we dit doen en betrekken u daarbij als dat kan.

Over Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis Utrecht is het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling
en ouderenmishandeling in de provincie Utrecht. U kunt hier terecht als u zich onveilig
voelt of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Inwoners (kinderen, volwassenen
en ouderen) en professionals kunnen Veilig Thuis bellen of mailen voor advies, hulp of
een melding bij (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
Veilig Thuis Utrecht biedt advies en ondersteuning, neemt meldingen aan, verwijst
door of doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. In geval
van een crisis komt Veilig Thuis Utrecht direct in actie. Wij monitoren tot iedereen
thuis duurzaam veilig is. Veilig Thuis Utrecht heeft expertise in huis op het gebied van
seksueel geweld, eergerelateerd geweld, radicalisering en ouderenmishandeling. Ook
het regionale meldpunt Binnenlandse mensenhandel maakt onderdeel uit van Veilig
Thuis Utrecht. Daarmee beschikken wij ook over expertise van onder andere seksuele
uitbuiting en arbeidsuitbuiting.

Bereikbaarheid Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis is) in geval van crisis, zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar
via telefoonnummer 0800 2000. Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie,
belt u met de politie (112).
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