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Hoofdstuk 1  Inleiding
 

1.1 Inleiding 

Het algemene doel van de interventieteams is het verster

ken van de veiligheid en het herstellen van de sociale 

verbondenheid. Een interventieteam gaat onder andere na 

of bewoners ingeschreven zijn bij de Gemeentelijke Basis

administratie (GBA), kijkt naar onderhoud en brandveilig

heid van het pand en geeft signalen over bijvoorbeeld de 

rechtmatigheid van een uitkering door aan de verantwoor

delijke dienst. Daarnaast geeft het interventieteam ook 

informatie aan de burger over mogelijke regelingen. 

Sinds 2004 valt deze aanpak onder de Keten 

Handhaving Pand en Persoon. De ketenaanpak is 

een samenwerking van gemeentelijke diensten en 

deelgemeenten. In de Keten Handhaving Pand en 

Persoon participeren de gemeentelijke diensten: 

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) 

• Gemeentebelastingen Rotterdam (GBR) 

• Publiekszaken Rotterdam (PZR) 

• Bestuursdienst, Directie Veiligheid (DV) 

• Stadstoezicht (STZ) 

• dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) 

• Bureau Frontlijn 

In wisselende samenwerkingsverbanden voeren zij 

projecten en acties uit op het gebied van handhaving en 

toezicht. De ketenregisseur Handhaving Pand en Persoon 

(directeur Stadstoezicht) is eindverantwoordelijk voor 

aansturing van de ketenaanpak. 

Speciaal daarvoor getrainde medewerkers van 

Stadstoezicht, deelgemeenten en Bureau Frontlijn 

verrichten huisbezoeken. Deze medewerkers realiseren 

zich dat een huisbezoek een grote inbreuk op de privacy 

tot gevolg kan hebben. Een huisbezoek mag alleen als de 

wet het toestaat, het doel gerechtvaardigd is en de bewo

ner toestemming geeft. Om het huisbezoek tot een succes 

Achtergrond inzet interventieteams 

te maken, is het van belang dat tenminste aan de (wette

lijke) kaders wordt voldaan en de teams volgens een uni

forme wijze werken. Om dat te bewerkstelligen, beschrijft 

dit protocol de wettelijke kaders en de richtlijnen waaraan 

een huisbezoek moet voldoen. De werkwijze die dit 

protocol voorschrijft (zie bijlage 1) is verplicht voor alle 

medewerkers van een stedelijk, deelgemeentelijk inter

ventieteam of medewerkers van Bureau Frontlijn, die huis

bezoeken afleggen. Als de praktijk er aanleiding toe geeft, 

wordt de werkwijze verder aangepast of aangescherpt. 

Verder zijn ook de samenwerkingsafspraken in het protocol 

beschreven. 

Kans! 

Een interventieteam treedt op als het visitekaartje van het 

stedelijk/deelgemeentelijk bestuur, gezien vanuit de burger. 

De overheid krijgt letterlijk een gezicht. De wijze van 

optreden van het team is een enorme kans voor de over

heid om burgers voor zich te winnen, door te laten zien 

dat de overheid de burgers en hun leefbaarheid en 

veiligheid serieus neemt. 

1.2 Interventieteams 

Er bestaan meerdere soorten interventieteams. De inter

ventieteams leggen een groot aantal huisbezoeken per jaar 

af (ruim 25.000). De stedelijke en deelgemeentelijke inter

ventieteams en medewerkers van Bureau Frontlijn zijn aan

gewezen als toezichthouder in het kader van de Algemene 

wet bestuursrecht voor 15 wetten en verordeningen binnen 

het taakveld van veiligheid en sociaal. De deelgemeente

lijke interventieteams en de stedelijke interventieteams 

leggen de meeste huisbezoeken af. Dit protocol dient als 

uitgangspunt voor de werkwijze van de beschreven 

interventieteams. Hierna staan de werkzaamheden van 

deze interventieteams beschreven. 

De gemeente Rotterdam kampt al langere tijd met criminaliteit, overlast en sociale problematiek in met name de oudere 
wijken. Vooral ‘huisjesmelkers’ die hun bezit op een oneigenlijke manier verhuren, waardoor er vaak te veel bewoners in 
een pand wonen, veroorzaken een behoorlijk deel van deze problematiek. Soms is er sprake van een onveilige situatie, 
maar veel vaker is er sprake van achterstallig onderhoud, vervuiling, ongedierte en ander overlast. Deze wijze van 
verhuren zet hele buurten onder druk. Sociaal zwakkeren maken weinig kans een normaal menswaardig bestaan op 
te bouwen. De gemeente is al geruime tijd actief in die wijken om de situatie te verbeteren. Behalve allerlei toezichts 
maatregelen en investeringen, zet de gemeente sinds 2001 ook interventieteams in. Sinds 2004 valt deze aanpak onder 
de keten Handhaving Pand en Persoon. 
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Het deelgemeentelijk interventieteam bestaat uit
 

minimaal twee en maximaal drie personen, met ieder een
 

eigen vakgebied. Deze personen kunnen ambtenaren van
 

de deelgemeente zijn of ingehuurde personen die uit
 

hoofde van een bepaalde wet bevoegd zijn tot het uitoefe


nen van toezicht. De samenstelling van het deelgemeente


lijke interventieteam varieert per deelgemeente, afhankelijk
 

van de prioriteit van de ontvangen signalen.
 

Het deelgemeentelijke interventieteam bestaat als basis uit
 

de projectleider en in de meeste situaties een wijkagent.
 

Ook kan hieraan een medewerker van een andere dienst,
 

zoals de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Sociale
 

Zaken en Werkgelegenheid, Gemeentelijke Gezondheids


dienst (GGD) etc., worden toegevoegd.
 

Het bestuur van de betreffende deelgemeente bepaalt de
 

werkinhoud. De deelgemeentelijke interventieteams vallen
 

onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
 

van de desbetreffende deelgemeente.
 

Het stedelijk interventieteam bestaat uit minimaal twee
 

en maximaal drie personen. De stedelijke interventieteams
 

zijn onderdeel van het cluster Specialistische Inzet van de
 

dienst Stadstoezicht en vallen onder de verantwoordelijk


heid van de directie van Stadstoezicht.
 

1.3 Taken 

De interventieteams werken volgens de Frontlijnmethodiek. 

Dit is een passende organisatievorm met een passende 

aanpak voor probleemsituaties in de grote stad. Het werk in 

de frontlijn laat zich niet van tevoren beleidsmatig inplan

nen. De praktijk kent een eigen dynamiek en is een kwestie 

van voortdurend inspelen op posities en verhoudingen die 

medewerkers in concrete situaties aantreffen. Ze weten 

nooit precies wat ze zullen aantreffen of wat ze kunnen 

verwachten. Een interventieteammedewerker moet voort

durend op zijn intuïtie, ervaring, improvisatievermogen en 

reactiesnelheid kunnen vertrouwen. 

De volgende paragrafen beschrijven in welke context de 

interventieteams moeten kunnen werken en welk gedrag er 

van hen wordt verwacht. Daarnaast wordt beschreven hoe 

belangrijk het is in de directe interactie met de betrokkenen 

de goede maat te kunnen houden. 

1.3.1 Context: oog hebben voor de specifieke 

situatie 

De interventieteammedewerkers hebben een complex 

takenpakket. Ze grijpen in de essentiële leefwerelden van 

burgers in: fysieke wereld, leefruimte, arbeidswereld, finan

ciële wereld, sociale en emotionele wereld. Daarnaast zijn 

de situaties waarin de teams terechtkomen onvoorspelbaar. 

Elke keer is het weer afwachten wat na het aanbellen gaat 

gebeuren. Vaak is er sprake van meervoudige problema

tiek en beladen situaties. De vraagstukken waar de 

teams mee te maken krijgen, zijn qua aard en omvang 

vaak nauwelijks te bevatten en hebben vele kanten. 

De interventieteams hebben een complex takenpakket; zij 

dienen naast controlerend, ook ondersteunend op te tre

den, waarbij zij eenvoudige tot zeer complexe huisbezoe

ken afleggen. De interventieteams functioneren als ogen 

en oren van verschillende diensten/deelgemeenten en 

moeten daarom meer signalen (en vanuit meerdere 

invalshoeken) tegelijk registreren. 

1.3.2 Gedrag: het juiste gedrag vertonen 

Aangezien de medewerkers van de interventieteams met 

ingewikkelde situaties te maken krijgen, stelt de gemeente 

strenge eisen aan hun gedrag. Medewerkers van de 

interventieteams krijgen een opleiding, zodat zij op een 

professionele manier kunnen handelen. Deze opleiding is 

afgestemd op de specifieke situaties waarmee deze teams 

te maken kunnen krijgen. Daarnaast is er ook kennisover

dracht door andere deskundigen, zoals bijvoorbeeld bouw

inspecteurs. Een medewerker van het interventieteam 

gedraagt zich volgens bepaalde richtlijnen die hierna 

volgen. 

Snel en alert 

De medewerkers moeten snel en alert reageren. Situaties 

vragen om onmiddellijke actie/reactie. Bij te lang wachten 

(of onjuist reageren) kunnen medewerkers de greep op de 

situatie kwijt raken. 

Uitnodigend en grenzenstellend 

Het gedrag van de medewerkers moet tegelijkertijd uitnodi

gend en grenzenstellend zijn. Het is belangrijk dat mede

werkers een uitnodigende sfeer weten te creëren, zodat zij 

een goed antwoord krijgen op hun vragen. Daarnaast moet 

het interventieteam ook streng zijn, bijvoorbeeld als het 

gaat om het constateren van strafbare feiten, zoals teveel 

mensen die in een huis verblijven zonder dat de eigenaar 

een logementvergunning heeft, of als blijkt dat iemand niet 

over een geldig paspoort beschikt. Het team moet ener

zijds grenzen stellen (‘op dat tijdstip moet u een schuld

sanering geregeld hebben’, of ‘op die datum moeten de 
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elektrische draden beveiligd zijn’). Anderzijds wijst het team 

de bewoners ook de weg hoe ze die zaken zelf kunnen 

regelen. Dat kan bijvoorbeeld door aan te geven waar 

mensen hulp kunnen krijgen of door op de mogelijkheid te 

wijzen om een uitkering of subsidie aan te vragen. 

Optreden als team 

Een interventieteam treedt op als team. Het teambelang 

stijgt  als men in de woning is  uit boven de individuele 

belangen van de verschillende disciplines. De vakinzet 

staat op dat moment ten dienste van het belang van het 

team: zo adequaat mogelijk opereren gegeven de situatie 

en zorgen dat 'de diagnose' die gemaakt wordt zo relevant 

mogelijk is. 

1.3.3 Interactie: de goede maat houden 

Hoe medewerkers van een interventieteam zich tijdens een 

huisbezoek gedragen, hangt sterk af van de situatie en de 

interactie tussen de betrokkenen. De situatie is beladen, 

omdat het bij de bewoners vaak om veelomvattende 

problemen gaat waar geen directe oplossing voor is, zoals 

armoede of drugs. Het interventieteam moet gevoelig zijn 

voor die problemen, maar kan anderzijds niet uitstralen dat 

het allemaal wel even opgelost kan worden. Medewerkers 

moeten maat kunnen houden en niet opgaan in de 

problemen. 

1.4 Balans: hulpverlening en repressie 

Bij de start van de interventieteams waren de interventies 

met name gericht op handhaving en preventie (is het pand 

brandveilig en bewoonbaar?). Met name op overbewoning 

en het oneigenlijk verhuren werd actie ondernomen. Ook 

het controleren en daarmee het op orde brengen van de 

gegevens van de gemeentelijke basisadministratie vormde 

een belangrijk doel. Tegenwoordig richten de interventie

teams zich ook op zorgaspecten. 

Het doel van het interventieteam is steeds meer te komen 

tot een integrale controle. Zo wordt tijdens een huisbezoek 

gekeken of bewoners behoefte hebben aan bepaalde voor

zieningen, zoals thuiszorg, opvang of medische voorzienin

gen. Als dat zo is, dan zal het team een relevante instantie 

hierover informeren. 

Op het gebied van zorg en hulpverlening zoeken de 

interventieteams aansluiting bij DOSA (Deelgemeentelijke 

Organisatie Sluitende Aanpak) en LZN (Lokaal Zorgnet

werk). Bij deze deelgemeentelijke aanpak zijn alle jeugd

instellingen in de preventieve, hulpverlenende en justitiële 

sfeer betrokken, evenals diverse instanties op stedelijk, 

regionaal of districtsniveau. De interventieteams kunnen 

op verzoek van DOSA een huisbezoek afleggen. 

Andersom worden zorgsignalen doorgegeven aan het 

LZN en besproken in het DOSAoverleg. 

Naast repressie en zorg, zijn ook voorlichting en preventie 

belangrijke doeleinden van de interventieteams. Voor

lichting gebeurt zowel mondeling als door het verstrekken 

van folders en brochures. De teams moeten bij elk bezoek 

de juiste balans te behouden tussen deze verschillende 

doeleinden. 

1.5 'Meervoudig kijken' 

De interventieteams voeren integrale controles uit voor 

verschillende diensten en organisaties: Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Gemeentebelastingen 

Rotterdam, Publiekszaken Rotterdam, Bestuursdienst 

Directie Veiligheid, Stadstoezicht, Brandweer, Jeugd, 

Onderwijs en Samenleving, dienst Stedebouw en 

Volkshuisvesting en de Gemeentelijke Gezondheids

dienst/Lokale Zorgnetwerken. De interventieteammede

werkers hebben geleerd om 'meervoudig te kijken', dat wil 

zeggen dat zij de situatie vanuit verschillende (professio

nele) invalshoeken benaderen. Dit begint met het erken

nen, onderkennen en doorgronden van de complexiteit van 

de problematiek. Door het integreren van verschillende 

kennisdomeinen zorgen interventieteams ervoor dat 

problemen sneller en effectiever onderkend worden en dat 

er meer, betere of snellere oplossingen komen. 

1.6 Aanwijzing medewerkers 
interventieteams 

De medewerkers van de stedelijke interventieteams kijken 

tijdens de reguliere huisbezoeken meervoudig en bezien 

de situatie vanuit oogpunt van andere diensten. De dien

sten kunnen deze interventieteams ook de opdracht geven 

om een huisbezoek af te leggen en daarbij vragen te stel

len die voor die dienst relevant zijn. De medewerkers van 

het interventieteam moeten dan door de betrokken dienst 

zijn aangewezen als toezichthouder op de naleving van de 

wet op basis waarvan het huisbezoek plaatsvindt. Dit is 

vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit 2007 en 2010. 

De medewerkers van de deelgemeentelijke interventie

teams en Bureau Frontlijn hebben dezelfde bevoegdheden 

gekregen als de medewerkers van de stedelijke teams in 

2010. Dit is vastgesteld in het Aanwijzingsbesluit 2010. 
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Hoofdstuk 2  Wettelijk kader
 

2.1 Huisrecht en recht op privacy 

Het betreden van een woning door een interventieteam 

vormt een inbreuk op het in artikel 12 van de Grondwet 

gegarandeerde huisrecht en het in onder meer artikel 

8 lid 1 van het Europees Verdrag van de Rechten van de 

Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) neergelegde 

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Inbreuken op het huisrecht en het recht op bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer zijn mogelijk, als hierin 

bij of krachtens de wet is voorzien. 

Huisbezoeken kunnen alleen worden afgelegd met toe

stemming van de bewoner. De leden van een interventie

team moeten wettelijk bevoegd zijn om woningen te 

betreden. Bovendien moet het huisbezoek het juiste middel 

voor het gestelde doel zijn (proportionaliteitsvereiste). Dat 

betekent, dat de leider van het interventieteam moet beoor

delen of er minder ingrijpende en bezwaarlijke alternatie

ven zijn. Ook geldt, dat steeds het minst ingrijpende middel 

wordt ingezet om overheidsdoeleinden te bereiken (begin

sel van subsidiariteit). 

Volgens de Algemene wet binnentreden (Awbi) is een 

woning: "een van de buitenwereld afgesloten plaats 

waar iemand zijn privaat huiselijk leven leidt of pleegt te 

leiden, alsmede alle ter beschikking en ten gebruik van 

de bewoner staande besloten ruimten die binnenshuis 

gemeenschap hebben met de woning, zonder dat daar 

voor andermans gebied behoeft te worden betreden". 

In een woning kunnen ook meerdere woningen zijn. Deze 

situatie doet zich voor bij kamerverhuur zoals bijvoorbeeld 

vaak het geval is bij studentenhuisvesting. De betreffende 

kamer kan dan alleen betreden worden met toestemming 

van de kamerbewoner. In zo'n situatie zal het interventie

team zich (opnieuw) moeten legitimeren, mededeling doen 

van het doel en toestemming vragen om de kamer te 

mogen betreden. 

2.1.1 De bescherming van de privacy 

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

(privacy) is een grondrecht dat onder meer in de Grondwet 

en internationale verdragen is geregeld. Zowel de Grond

wet als het Europees Verdrag van de Rechten van de 

Mens stellen grenzen aan de inbreuk op iemands privé

leven. Inbreuk op iemands privéleven is alleen gerecht

vaardigd op grond van bijzondere omstandigheden die 

beschreven staan in de wet. 

Artikel 10 Grondwet 
1. leder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen 

beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer. 

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in verband met het vastleggen van persoons
gegevens. 

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken op kennisgeving 
van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat 
daarvan gemaakt wordt, alsmede op verbetering van zodanige 
gegevens. 

Artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden 
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn 

familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de 

uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien 
en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of 
het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van 
de rechten en vrijheden van anderen. 

2.1.2 Het binnentreden van een woning 

Ook de bescherming van het huisrecht is in de Grondwet 

geregeld. Het binnentreden van een woning, tegen de wil 

van de bewoner is alleen toegestaan in bijzondere gevallen 

(bijvoorbeeld als hiervoor een machtiging van de Officier 

van Justitie is afgegeven). Een medewerker van het 

stedelijke of deelgemeentelijke interventieteam of Bureau 

Frontlijn heeft deze bevoegdheden niet. Deze medewerker 

mag dus nooit tegen de wil van een bewoner een woning 

binnengaan. De voorwaarden die de Grondwet verbindt 

aan het binnentreden van een woning zijn verder uitge

werkt in de Algemene wet binnentreden (Awbi). 
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Artikel 12 Grondwet	 verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te 
1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de	 doen van het doel van binnentreden. Indien twee of meer 

bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de personen voor hetzelfde doel in een woning binnentreden, 
wet bepaald, door hen de daartoe bij of krachtens de wet zijn rusten deze verplichtingen slechts op degene die bij het 
aangewezen. binnentreden de leiding heeft. 

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn	 2. Indien de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichtin
voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van gen naar redelijke verwachting ernstig en onmiddellijk gevaar 
het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk 
uitzonderingen. onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvorde

3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk	 ring schaadt ten aanzien van de misdrijven waarvoor 
verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden voorlopige hechtenis is toegelaten, gelden deze verplichtingen 
in het belang van de nationale veiligheid of dat van strafvorde slechts voor zover de naleving daarvan in die omstandigheden 
ring heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen re kan worden gevergd. 
gels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de 3. Een persoon in dienst van een bestuursorgaan die zich inge
bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege volge het eerste lid legitimeert, toont een legitimatiebewijs dat 
worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid is uitgegeven door of in opdracht van dat bestuursorgaan. Het 
zich tegen verstrekking blijvend verzet. legitimatiebewijs bevat een foto van de houder en vermeldt diens 

naam en hoedanigheid. Indien de veiligheid van de houder van 
Artikel 1 Awbi het legitimatiebewijs vordert dat zijn identiteit verborgen blijft, kan 
1. Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing	 in plaats van zijn naam zijn nummer worden vermeld. 

van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering 4. De persoon, bedoeld in het eerste lid, die met toestemming van 
van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving de bewoner wenst binnen te treden, vraagt voorafgaand aan 
daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming het binnentreden diens toestemming. De toestemming moet 
uitoefent, en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, is blijken aan degene die wenst binnen te treden. 

Artikel 1 Awbi beschrijft de wijze waarop een medewerker 

van een interventieteam zich moet gedragen bij een 

huisbezoek. Dit leidt tot de volgende richtlijnen (regels, 

afspraken): 

• De medewerker die tijdens het huisbezoek de leiding 

heeft, moet zich legitimeren met een daarvoor door de 

eigen dienst uitgereikt legitimatiebewijs. De gemeente 

Rotterdam hanteert vanuit zorgvuldigheid de richtlijn dat 

alle leden van het team zich legitimeren. 

• De leider van het interventieteam vraagt voor alle team

leden afzonderlijk aan de bewoner toestemming tot het 

binnentreden van de woning. Deze toestemming moet 

gebaseerd zijn op relevante informatie, gerelateerd zijn 

aan een bepaald onderzoeksdoel(en) en in vrijheid 

gegeven worden. 

• De leider van het interventieteam meldt vooraf wat het 

huisbezoek inhoudt (vraaggesprek, mogelijk een rond

leiding door de woning, etc.) en op grond van welke 

wetgeving er wordt gecontroleerd. 

• De projectleider legt de toestemming schriftelijk vast in 

het dossier/checklist. 

Zo kan de weigering leiden tot: 

• het niet in behandeling nemen van een inschrijving in de 

gemeentelijke basisadministratie; 

• het niet verlenen van een huisvestingsvergunning. 

Houdt iemand feiten en omstandigheden achter, dan 

kan dat dus gevolgen hebben. De medewerker van het 

interventieteam moet de bewoner daarover informeren. 

Als een medewerker tegen de wil van een klant toch de 

woning binnengaat, kan er sprake zijn van 'ambtelijke 

huisvredebreuk', met gevangenisstraf of een geldboete tot 

gevolg. Dit is geregeld in artikel 370 van het Wetboek van 

Strafrecht. 

Artikel 370 Wetboek van Strafrecht 
De ambtenaar die, met overschrijding van zijn bevoegdheid of 
zonder inachtneming van de bij de wet bepaald vormen, in de 
woning of het besloten of lokaal erf, bij een ander in gebruik, 
diens ondanks binnentreedt of, wederrechtelijk aldaar vertoe
vende, zich niet op de vordering van of vanwege de recht
hebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met een gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde 
categorie. 

Dat de toestemming in vrijheid gegeven moet kunnen 

worden, wil overigens niet zeggen dat het weigeren van 

die toestemming altijd zonder consequenties blijft. 

7 



stzProtocolinterventieteams:Opmaak 1  14062010  13:15  Pagina 8

2.2 Bevoegdheden en wettelijke 
bepalingen 

Stedelijke en deelgemeentelijke interventieteams 

controleren op de naleving van de volgende wetten en 

verordeningen: 

• Wet GBA – Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie 

• WWB – Wet Werk en Bijstand 

• Woningwet/Bouwverordening gemeente Rotterdam 

• Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek 

• Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006 

• Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 

• Wet werk en inkomen kunstenaars 

• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

• Wet sociale werkvoorziening 

• Leerplichtwet 1969 

• Wet werk en bijstand 

• Huisvestingswet 

• Wet investeren in jongeren 

• Wet maatschappelijke ondersteuning 

Paragraaf 3.2.1. geeft voor een aantal van deze wetten 

aan waaruit de bevoegdheid om woningen met toestem

ming van de bewoner te betreden, voortvloeit. In het alge

meen geldt dat een leider van het interventieteam die niet 

beschikt over de bevoegdheid huisbezoeken af te leggen, 

van die bevoegdheid geen gebruik kan maken, óók niet als 

hij/zij daartoe toestemming van de bewoner krijgt. De 

interventieteams controleren niet op basis van de vreemde

lingenwetgeving, ook niet op verzoek van de vreemdelin

genpolitie. Als de medewerkers bij een huisbezoek echter 

aanwijzingen van overtreding van de Vreemdelingenwet 

aantreffen, maakt de medewerker van het interventieteam 

een aantekening in de checklist (Signalen Wonen en veilig

heid, Vreemdelingenpolitie). Op basis van deze aanteke

ning informeert het interventieteam de Vreemdelingenpolitie. 

2.2.1 Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie 

(Wet GBA) 

Deze wet kent in hoofdstuk 2 ("de bijhouding van de basis

administratie") een afdeling 1, waarin de verplichtingen van 

het college van B en W zijn opgenomen. Afdeling 3 bevat 

een aantal verplichtingen van de burger. Zo zijn burgers 

verplicht zich als inwoner van een gemeente in te schrijven 

in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De burger 

is zelf verplicht wijzigingen door te geven in gevallen die in 

de wet geregeld zijn.Tegelijkertijd is het College van B en 

W wettelijk verplicht om, als de betrokkene zelf in gebreke 

blijft bij het doen van aangifte, te zorgen voor opneming 

van de relevante gegevens. 

2.2.2 Wet Werk en Bijstand (WWB) 

Artikel 17 WWB (inlichtingenplicht) 
Lid 2 De belanghebbende is verplicht aan het college 
desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs 
nodig is voor de uitvoering van deze wet. 

Artikel 53a WWB (verstrekking en onderzoek gegevens) 
1. Onverminderd artikel 28, tweede en derde lid, van de Wet 

structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, bepaalt 
het college welke gegevens ten behoeve van de verifiëring 
van bijstand dan wel de voortzetting daarvan door de belang
hebbende in ieder geval worden verstrekt en welke bewijs
stukken worden overgelegd, alsmede de wijze en het tijdstip 
waarop de verstrekking van gegevens plaatsvindt. 

2. Het college is bevoegd onderzoek in te stellen naar de juist
heid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zonodig 
naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verifië
ring dan wel de voortzetting van bijstand. Indien het onder
zoek daartoe aanleiding geeft kan het college besluiten tot 
herziening van de bijstand. 

Volgens artikel 17 van de WWB moeten burgers meewer

ken als dat nodig is om de WWB uit te voeren. Maar dat 

geeft het College van B en W niet meteen controlerende 

bevoegdheden, zoals het uitvoeren van een huisbezoek. 

Daarin voorziet artikel 53a, lid 2 van de WWB. Volgens 

deze bepaling mag het college een onderzoek instellen 

naar gegevens die te maken hebben met bijstandsverle

ning. De memorie van toelichting van de wet en ook daaruit 

afgeleide rechtspraak geeft expliciet aan dat in dit kader 

namens het College van B en W huisbezoeken kunnen 

worden afgelegd. 

2.2.3 Woningwet 

Artikel 100 Woningwet bevat de bevoegdheid van het 

College van B en W te voorzien in "het bouw en woning

toezicht". Door het college aangenomen ambtenaren 

krijgen daarvoor een aantal bevoegdheden toegekend. 

Volgens artikel 100 lid 5 Woningwet kunnen die ambtena

ren een woning binnentreden zonder toestemming van de 

bewoner. 
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Artikel 100 Woningwet 
1. Burgemeester en wethouders voorzien in het bouw en 

woningtoezicht, dat in elk geval tot taak heeft: 
a. het onderzoeken van de staat van de volkshuisvesting in 

de gemeente, waaronder begrepen het wonen in woon
wagens op standplaatsen, en het aangeven van middelen 
tot verbetering daarvan; 

b. het binnen de gemeente uitoefenen van toezicht op de 
naleving van de bij of krachtens deze wet gegeven voor
schriften en 

c. het verrichten van andere werkzaamheden in verband met 
de uitvoering van deze wet. 

2. Met de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde taak zijn 
belast de bij besluit van burgemeester en wethouders 
aangewezen ambtenaren. 

3. Toepassing van bestuursdwang bestaande uit het 
stilleggen van bouw of sloopwerkzaamheden indien wordt 
gebouwd of gesloopt in strijd met de bij of krachtens deze 
wet gegeven voorschriften, vindt slechts plaats in bij de 
bouwverordening aangewezen gevallen en overeenkomstig 
daarbij gegeven voorschriften. 

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 
voorschriften worden gegeven omtrent het uitoefenen van 
toezicht op de naleving van de bij of krachtens de in artikel 2 
bedoelde algemene maatregel van bestuur gegeven voor
schriften. 

5. De krachtens het tweede lid aangewezen ambtenaren zijn 
bevoegd met medeneming van de benodigde apparatuur 
een woning binnen te treden zonder toestemming van de 
bewoner. 
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Hoofdstuk 3  De praktijk
 

3.1 Stedelijk interventieteam 

Een stedelijk interventieteam verricht overwegend huis

bezoeken die gericht zijn om de Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA) op orde te houden. Hierin neemt het 

team ook mee: 

• aanvraag Huisvestingsvergunning (HVV) 

• geven van voorlichting over inburgeringstrajecten 

• Adres In Onderzoek (AIO) 

• Persoon In Onderzoek (PIO) 

Daarnaast verricht het interventieteam ook huisbezoeken 

naar aanleiding van onderstaande onderwerpen: 

• onderzoek naar leegstand van panden 

• aanvraag BSNnummer 

• onderzoek op verzoek van SoZaWe 

• COmeting (het meten van het koolmonoxideniveau in 

een woning) 

• aanvraag van een Tewerkstellingsvergunning 

• Periodieke hercontrole van adressen 

Bij elk huisbezoek controleert het team of de gegevens 

uit GBA overeenkomen met de feitelijke situatie. Ook 

leegstand volgens het GBA kan een reden zijn om een 

huisbezoek af te leggen. Er is gerede kans dat volgens het 

GBA leegstaande panden in de praktijk toch bewoond zijn. 

Daarnaast wordt gekeken naar signalen die voor gemeen

telijke diensten of het Lokaal Zorgnetwerk relevant kunnen 

zijn. Soms leggen deze stedelijke interventieteams ook 

huisbezoeken af in opdracht van een bepaalde dienst. 

De leider van het team voert het woord en stelt de vragen 

die in de checklist staan. De ander vult de antwoorden op 

de checklist in. Deze teams werken zowel overdag als in 

de avonduren. De dienst Stadstoezicht zorgt voor de admi

nistratieve verwerking van de verzamelde gegevens in een 

gemeentelijk veiligheidsregistratiesysteem en koppelt daar

mee ook terug naar de gemeentelijke diensten en deelge

meenten. De stedelijke interventieteams opereren door 

geheel Rotterdam (incl. Hoek van Holland). 

3.2 Deelgemeentelijk interventieteam 

Een deelgemeentelijk interventieteam verricht huisbezoe

ken vooral op basis van signalen op het gebied van woon

fraude, overlast en sociale misstanden. De projectleider 

benadert de bewoner van een woning, maakt bekend welke 

functionarissen hem/haar vergezellen, legitimeert zich, 

deelt het doel van het bezoek mee en vraagt aan de 

bewoner toestemming de woning te mogen betreden. Als 

de bewoner toestemming geeft, betreedt het gehele inter

ventieteam de woning en oefenen zowel de projectleider 

als de personen die hem/haar vergezellen, controlerende 

bevoegdheden uit. Elk teamlid oefent de bevoegdheden uit 

die hem/haar uit hoofd van zijn/haar functie toekomt. Het 

teambelang stijgt echter uit boven de individuele belangen 

van de verschillende disciplines. 

Na afloop van de huisbezoeken bepaalt de leider van het 

team per adres welke dienst welke actie moet gaan onder

nemen. De deelgemeente draagt zorg voor verwerking 

van de verzamelde gegevens in hetzelfde gemeentelijk 

veiligheidsregistratiesysteem. De deelgemeentelijke inter

ventieteams opereren alleen in hun eigen deelgemeente. 

3.3 Bureau Frontlijn 

Medewerkers van Bureau Frontlijn verrichten eveneens 

huisbezoeken. Deze bezoeken vinden plaats in het kader 

van methodiekontwikkeling die gericht is op hulpverlening 

en het vergroten van de zelfredzaamheid. 

3.4 Huisbezoeken: aangekondigd en niet 
aangekondigd 

Huisbezoeken vinden zowel aangekondigd als onaan

gekondigd plaats. Voor onaangekondigde huisbezoeken 

moet altijd een aanleiding zijn. Deze aanleiding kan 

bestaan uit concrete gedragingen van of aanwijzingen 

tegen de bewoner van het pand, maar kan ook worden 

gevonden in de in deze paragraaf beschreven criteria. 

Huisbezoeken vinden in de regel plaats in ‘hotspot

gebieden’ en in gebieden waar een huisvestingsvergunning 

verplicht is. Stedelijke en deelgemeentelijke interventie

teams hanteren selectiecriteria om tot een onaangekondigd 

dan wel aangekondigd huisbezoek over te gaan. 

Aangekondigde huisbezoeken stedelijke 

interventieteams 

In hotspotgebieden, probleemwijken en in gebieden waar 

een huisvestingsvergunning verplicht is, vindt na een in

schrijving in het bevolkingsregister of bij een wijziging daar

van, altijd een huisbezoek op afspraak (nacontrole) plaats. 

De basis hiervoor is de Wet GBA en de Huisvestingsveror

dening. Na inschrijving maken de burger en de desbetref
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fende ambtenaar direct een afspraak voor het huisbezoek 

(aan de balie of telefonisch). 

Huisbezoeken kunnen ook op verzoek van een bewoner 

zelf worden afgelegd. Zo gebeurt het dat een bewoner 

vraagt om een huisbezoek, omdat de huiseigenaar nalatig 

is met betrekking tot het achterstallig onderhoud. 

Aangekondigde huisbezoeken deelgemeentelijke 

interventieteams 

Deelgemeenten kunnen gebieden of straten aanwijzen 

waar sprake is van een concentratie van overlast. In deze 

gebieden voeren deelgemeentelijke interventieteams ver

volgens aangekondigde huisbezoeken uit. In dat geval 

wordt namens het dagelijks bestuur van de deelgemeente 

een brief verstuurd naar de te bezoeken adressen. Hierin 

wordt aangegeven wanneer (in welke week) het interventie

team een huisbezoek komt afleggen en wat het doel van 

het huisbezoek is. Ook vermeldt de brief het telefoonnum

mer waarop het interventieteam bereikbaar is. Burgers kun

nen dit telefoonnummer bellen voor meer informatie over 

de reden van het huisbezoek, maar ook om een concrete 

afspraak te maken voor een huisbezoek op een bepaalde 

datum en tijd. 

Onaangekondigde huisbezoeken voor stedelijke en 

deelgemeentelijke interventieteams 

In hotspotgebieden, probleemwijken en in gebieden waar 

een huisvestingsvergunning verplicht is, kan in verschil

lende gevallen een onaangekondigd huisbezoek plaats

vinden, bijvoorbeeld: 

• als bij de nacontrole van de inschrijving in het bevolkings

register onregelmatigheden worden geconstateerd of 

signalen van onregelmatigheden bekend zijn (de zgn. 

hercontrole); 

• als er signalen of meldingen zijn van o.a. overlast, 

overbewoning, illegale bewoning, hennep en drugs

panden, administratieve Ieegstand of ernstige signalen 

van armoede, zorg of hulpbehoefte van bewoners; 

• als een pand bekend staat als risicopand. 

Risicopanden zijn panden waarbij in het verleden onregel

matigheden zijn geconstateerd. Hierbij kan gedacht worden 

aan henneppanden en illegale verblijfsinrichtingen. 

3.5 Toestemming of weigering 

Een bewoner moet in alle vrijheid toestemming geven voor 

het huisbezoek. De toestemming moet ook specifiek zijn: de 

burger moet exact weten waarvoor hij toestemming verleent. 

Daarom is het van belang dat de leider van het team duidelijk 

aangeeft wie de deelnemende partijen in het team zijn en wat 

de doeleinden van het huisbezoek zijn. Een schriftelijke aan

kondiging vooraf is hiervoor een goed middel. 

Als het voor het interventieteam niet duidelijk is of de 

bewoner toestemming verleent, moet het team aannemen 

dat de bewoner toestemming weigert. Ook als de bewoner 

niets zegt, mag niet automatisch worden aangenomen dat 

de bewoner geen bezwaar maakt. 

Het team moet extra terughoudendheid en voorzichtigheid 

betrachten als de toestemming wordt gegeven door een 

minderjarige bewoner of een bewoner die geen Neder

lands (en geen Engels) spreekt. In principe gaat het huis

bezoek niet door als de toestemming daarvoor moet 

worden gegeven door iemand die nog geen 16 jaar is. Een 

uitzondering hierop is als sprake is van een ernstig zorg

wekkende situatie waarin hulp moet worden verleend. 

De leider van het interventieteam moet deze omstandighe

den en een motivering van het besluit om toch een huisbe

zoek af te leggen, duidelijk omschrijven in de rapportage. 

De bewoner moet weten dat hij het recht heeft om te wei

geren of de eerder verleende toestemming weer in te trek

ken. Als hij/zij in eerste instantie toestemming verleent, 

maar na binnenkomst de toestemming weer intrekt, moet 

het interventieteam de woning zo snel mogelijk verlaten. 

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat het feit, dat 

toestemming in vrijheid gegeven moet kunnen worden, 

niet betekent dat het weigeren van die toestemming altijd 

zonder consequenties blijft. 

3.6 Bejegening 

Zoals al eerder opgemerkt, fungeren de interventieteams 

als het visitekaartje van de gemeente. Ze dienen zich dan 

ook als zodanig te gedragen. De overheid krijgt letterlijk 

een gezicht. De wijze van optreden van het team is een 

enorme kans voor de overheid om bewoners voor zich te 
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winnen door te laten zien dat men de burgers en hun interventieteam een folder en naam en telefoonnummer 

leefbaarheid en veiligheid serieus neemt. van de leider van het interventieteam achter. 

Het uitgangspunt is dat een interventieteam vriendelijk, 

doortastend en dienstverlenend optreedt. Het team be

steedt ook voldoende aandacht aan zorg, veiligheid en 

voorlichting aan de bewoner. Een correcte wijze van 

bejegening, altijd onder leiding van ervaren toezichthou

dende ambtenaren, waarbij door de betrokkene rustig en 

uitgebreid uitleg wordt gegeven wie er deel uitmaken van 

een team, waarom zij daar zijn, wat het doel is, op welke 

wijze het huisbezoek wordt uitgevoerd en hoe een team 

behulpzaam kan zijn. Uitgangspunt daarin is dat de 

bewoner met respect moet worden behandeld, op een 

manier waarop teammedewerkers zelf in vergelijkbare 

omstandigheden behandeld zouden willen worden. 

3.7 Verantwoording 

Elk interventieteam maakt gebruik van eenzelfde checklist. 

De vragen die in deze checklist staan, worden door het 

team aan de bewoner(s) gesteld. De gegeven antwoorden 

worden tijdens het huisbezoek door het team op de check

list ingevuld. De checklist is opgebouwd uit vragen op het 

gebied van zes leefvelden: 

1. Wonen 

2. Werk en inkomen 

3. Gezondheid/hulpverlening 

4. Scholing 

5. Ondersteuning 

6. (Brand)veiligheid 

De gegevens die tijdens het huisbezoek zijn genoteerd in 

de checklist, worden digitaal verwerkt in een gemeentelijk 

veiligheidsregistratiesysteem. De betreffende bewoner kan 

het digitale dossier en de ingevulde checklist opvragen bij 

de leider van het interventieteam. 

3.8 Uniforme werkwijze 

Alle deelgemeentelijke en stedelijke interventieteams en 

Bureau Frontlijn hanteren een uniforme werkwijze. Deze 

werkwijze is altijd gericht op zorg, preventie, repressie en 

voorlichting. 

• Alle teams hanteren dezelfde checklist met de zes leefvelden. 

• Alle dossiers worden in een gemeentelijk veiligheids

registratiesysteem verwerkt. 

• Het dossier dat de bewoner te zien krijgt, is identiek aan 

het dossier dat de opdrachtgevende dienst heeft. 

• Na het huisbezoek laten de medewerkers van het 

De leiders van de interventieteams komen op regelmatige 

basis bijeen om ervaringen uit te wisselen en informatie te 

delen. De bijeenkomsten helpen bij het in stand houden 

van een uniforme werkwijze van alle interventieteams. 

Hoofdstuk 5 (Stapppenplan) beschrijft de werkwijze van 

de interventieteams. 

3.9 Informatie en klachtafhandeling 

Informatie 

Een bewoner die meer wil weten over het huisbezoek, kan 

zich altijd wenden tot de klachtencoördinator interventie

teams van de Servicedienst Rotterdam. Dit staat eveneens 

in de folder die het interventieteam tijdens het huisbezoek 

overhandigt aan de bewoner. 

Klachten 

Voor de afhandeling van klachten geldt het éénloket

principe. Dat wil zeggen dat alle klachten over huisbezoe

ken worden gemeld aan en centraal worden geregistreerd 

bij de klachtencoördinator van de Servicedienst Rotterdam. 

Als een bewoner ontevreden is of een klacht wil indienen, 

dan kan hij of zij zich wenden tot deze klachtencoördinator. 

Klachten kunnen uiteraard op meerdere plekken binnen de 

gemeente binnenkomen en worden afgehandeld, maar er 

vindt altijd doorgeleiding plaats naar de klachtencoördina

tor van de Servicedienst. 

Elke dienst of deelgemeente draagt zelf zorg voor juiste 

afhandeling van de klacht, waarbij als uitgangspunt geldt 

dat klachten op het hoogste niveau binnen de dienst 

worden afgehandeld. De ketenregisseur Handhaving is 

eindverantwoordelijk voor de bewaking van de juiste afhan

deling van klachten door over huisbezoeken. De afhande

ling van klachten wordt gemonitord door het Directie 

Beraad van de keten Handhaving Pand en Persoon. De 

wijze waarop een burger een klacht kan indienen, staat 

beschreven in de folder die de bewoner tijdens het huis

bezoek van de leider van het interventieteam ontvangt. 

Hierin staat ook dat burgers die niet tevreden zijn over de 

klachtafhandeling zich kunnen wenden tot de Gemeente

lijke Ombudsman. 
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Hoofdstuk 4  Veiligheid tijdens huisbezoeken
 

Ambtenaren die contact hebben met burgers, krijgen 

steeds meer te maken met agressie en geweld. Om de 

veiligheid van de ambtenaren te vergroten en geweld 

tegen te gaan, heeft de gemeente een aantal maatregelen 

genomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in een ge

weldsprotocol. Dit protocol is onder alle gemeentelijke 

diensten en instellingen verspreid als een handleiding voor 

de omgang met geweld. Het geweldsprotocol is te vinden 

op www.rotterdamveilig.nl, via de zoekfunctie. 

Bij het afleggen van een huisbezoek staat de veiligheid van 

de medewerker voorop. Daarom geldt het volgende: 

• Als de situatie dreigt te escaleren en pogingen om de 

situatie te normaliseren niet blijken te helpen, moet de 

medewerker de woning zo snel mogelijk verlaten. 

• Als de bewoner of een huisgenoot overgaat tot bedreiging 

met geweld of daadwerkelijk geweld, moet de desbetref

fende ambtenaar met hulp van de leidinggevende/team

chef, aangifte doen. 

• Uitgangspunt is dat een huisbezoek door tenminste twee 

en maximaal drie personen wordt uitgevoerd. 

Hierna volgt een aantal voorwaarden en richtlijnen om 

de veiligheid tijdens een huisbezoek te vergroten. De 

medewerkers van het interventieteam: 

• laten aan collega's/back office weten dat zij op 

huisbezoek gaan. 

• geven ook de gegevens die horen bij het huisbezoek 

door aan hun collega’s (namen, adressen en eventuele
 

telefoonnummers).
 

• laten hun mobiele nummer achter bij collega's. 

• blijven tijdens het huisbezoek voortdurend bij elkaar. 

• vragen bij het naar binnen gaan wie er nog meer in de 

woning zijn en waar deze personen zich bevinden. 

• laten de bewoner zelf als eerste een bepaalde ruimte 

betreden. 

• laten de bewoner voorgaan bij het op en aflopen van een 

trap. 

• kijken steeds goed om zich heen en letten op voorwerpen 

die eventueel als wapen gebruikt zouden kunnen worden 

(mes, schroevendraaier, schaar, etc.). 

• pakken geen voorwerpen/papieren op zonder dit te 

vragen en vragen toestemming aan de bewoner om in 

papieren te kijken. 

• informeren de bewoner zo mogelijk en als de veiligheid 

het toelaat over de bevindingen en laten hem/haar daarop 

reageren. 

• geven de bewoner wel de gelegenheid tot het stellen van 

vragen, maar gaan geen discussie aan. 

• leggen uit wat het vervolg op het huisbezoek is. 

• blijven beleefd en kalm. 

• gaan zelf niet over tot het gebruiken van geweld. 
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Hoofdstuk 5  Stappenplan 

Richtlijnen en uniforme werkwijze huisbezoeken interventieteams 

Het huisrecht en het recht op bescherming van de per
 

soonlijke levenssfeer (privacy) zijn grondrechten die
 

onder meer in de Grondwet en internationale verdragen
 

zijn verankerd. Inbreuken zijn alleen toegestaan voor
 

zover daarvoor een basis is te vinden in bijzondere wet
 

geving en er een redelijke grond voor is. Dat geldt ook
 

voor het afleggen van een huisbezoek. Een interventie
 

medewerker moet zich ervan bewust zijn dat een
 

huisbezoek een vergaande inbreuk op de genoemde
 

grondrechten betekent. Hij/zij dient daar in de praktijk
 

rekening mee te houden door onderstaande richtlijnen
 

en werkwijze in acht te nemen.
 

Richtlijnen 
1. Inbreuk op iemands privéleven is alleen gerechtvaardigd 

op grond van bijzondere omstandigheden die beschre

ven staan in de wet. 

2. Huisbezoeken kunnen alleen worden afgelegd met 

toestemming van de bewoner. 

3. Tenminste twee en maximaal drie personen van een 

interventieteam mogen tegelijk de woning betreden. 

4. Leden van het interventieteam mogen alleen 

gemeenteambtenaren zijn of ingehuurde personen die 

uit hoofde van een bepaalde wet bevoegd zijn tot het 

uitoefenenen van toezicht. 

5. De persoon/personen die niet mee naar binnen gaan, 

blijven op gepaste afstand van de te bezoeken woning. 

Onderling overleg vindt eveneens op gepaste afstand 

van de woning plaats, bij voorkeur in de auto of bus 

waarmee het team de huisbezoeken aflegt. 

6. De leider van het interventieteam legitimeert zich bij elke 

kamergenoot, doet mededeling van het doel van het 

bezoek en vraagt om toestemming om het huis te mogen 

betreden. De gemeente Rotterdam hanteert vanuit 

zorgvuldigheid de richtlijn dat alle medewerkers zich 

legitimeren. 

7. Het uitgangspunt is dat het interventieteam vriendelijk, 

doortastend en dienstverlenend optreedt. Een correcte 

wijze van bejegening, altijd onder leiding van ervaren 

toezichthoudende ambtenaren. 

8. Het team besteedt ook voldoende aandacht aan zorg, 

veiligheid en voorlichting aan de bewoner. 

Werkwijze 
Vooraf: 

De leider van het interventieteam: 

• legt vooraf in het dossier vast wat precies de redenen zijn 

voor het huisbezoek. 

•	 beoordeelt of het huisbezoek het juiste middel voor het 

gestelde doel is (proportionaliteit) en of het doel niet ook 

op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt. 

Tijdens: 

• De leider van het interventieteam legitimeert zich altijd 

bij het eerste contact met de bewoners. De gemeente 

Rotterdam hanteert vanuit zorgvuldigheid de richtlijn dat 

alle leden van het team zich legitimeren. 

• Het interventieteam treedt nooit tegen de wil van de 

bewoner een woning binnen. Dat betekent onder meer 

het volgende: 

 hij/zij vraagt expliciet om toestemming voor alle onder

delen van de brede, integrale controle. Duidelijk moet 

zijn dat alle leden van het interventieteam toestemming 

hebben om de woning te betreden. 

 hij/zij legt in het dossier altijd schriftelijk vast waaruit die 

toestemming is gebleken. 

 hij/zij betreedt de woning niet als toestemming wordt 

geweigerd of ingetrokken. 

 Als het voor het interventieteam niet duidelijk is of de 

bewoner toestemming verleent, moet het team 

aannemen dat de bewoner toestemming weigert. Ook 

als de bewoner niets zegt, mag niet automatisch worden 

aangenomen dat de bewoner geen bezwaar maakt. 

 Het team moet extra terughoudendheid en voorzichtig

heid betrachten als de toestemming wordt gegeven door 

een minderjarige bewoner of een bewoner die geen 

Nederlands (en geen Engels) spreekt. Het huisbezoek 

gaat niet door als de toestemming daarvoor moet wor

den gegeven door iemand die nog geen 16 jaar is. Een 

uitzondering hierop is als sprake is van een ernstig zorg

wekkende situatie waarin hulp moet worden verleend. 

De medewerker van het interventieteam moet deze om

standigheden en een motivering van het besluit om toch 

een huisbezoek af te leggen duidelijk omschrijven in de 

rapportage. 

• Elk lid van het interventieteam behandelt de bewoner met 

respect, op een manier zoals hij/zij zelf in vergelijkbare 

omstandigheden behandeld zou willen worden. 
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• De leider van het interventieteam houdt de grenzen van 

zijn/haar bevoegdheid in de gaten en voorkomt dat het 

huisbezoek ontaardt in een huiszoeking. 

• De leider van het interventieteam legt in begrijpelijke taal 

uit waarvoor hij/zij komt (doel) en wat de rechten en plich

ten van de bewoner zijn. Als het gaat om een brede, inte

grale controle, dan legt de interventiemedewerker dit uit 

aan de bewoner. Ook vertelt hij/zij op welke aspecten de 

controle zal plaatsvinden. 

• De leider van het interventieteam wijst de bewoner bij 

een controle van een inschrijving in het GBA of aanvraag 

van een huisvestingsvergunning op de gevolgen voor de 

inschrijving of verlening van de vergunning als toestem

ming wordt geweigerd. 

• In een woning kunnen ook meerdere woningen zijn, zoals 

bij kamerverhuur vaak het geval is bij studentenhuisvesting. 

De betreffende kamer alleen betreden met toestemming 

van de kamerbewoner. Het interventieteam legitimeert zich 

opnieuw en doet mededeling van het doel bezoek. 

• De leider van het interventieteam legt uit dat van het 

huisbezoek een rapportage wordt gemaakt, waarvan de 

bewoner achteraf een afschrift kan krijgen op aanvraag. 

• De leider van het interventieteam overhandigt de bewo

ner de folder met informatie over het interventieteam. 

Hierin staat beschreven met welk doel het interventieteam 

huisbezoeken aflegt, waar de bewoner een klacht kan 

indienen en geeft informatie over waar je als burger in 

Nederland recht op hebt of voor in aanmerking kunt 

komen. 

Achteraf: 

• De leider van het interventieteam legt de procedure voor, 

tijdens en na het huisbezoek transparant en controleer

baar in het dossier vast. Dat beteken dat de interventie

medewerker in een rapportage de relevante feiten en om

standigheden juist en volledig beschrijft met inbegrip van 

de eventuele zienswijze van de bewoner, gevolgd door 

een logische conclusie. 
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