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Beroep/verzoekschrift huisverbod

Met dit formulier kunt u beroep instellen tegen een huisverbod dat aan u of uw huisgenoot is opgelegd. Ook kunt u met dit formulier een 

verzoek doen om een voorlopige voorziening. De rechtbank kan uw zaak dan binnen drie werkdagen op zitting behandelen. 

 U kunt een verzoek om voorlopige voorziening niet indienen zonder beroepschrift. Doet u dit niet dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. 

Dit betekent dat uw zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.

Advocaat
Heeft u een advocaat? Dan zal deze het beroep/verzoekschrift voor u opstellen. Houdt u er rekening mee dat de advocaat dezelfde 

gegevens nodig heeft als die in dit formulier worden gevraagd.

Heeft u nog geen advocaat, maar wilt u er wel een? Als u zelf uithuisgeplaatst bent, moet de gemeente dit voor u regelen. Neemt u 

hiervoor dus contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Besluit
De burgemeester heeft aan u of uw huisgenoot een tijdelijk huisverbod opgelegd. Dit staat in een schriftelijk besluit. De gemeente 

heeft dit aan u uitgereikt of toegezonden. Met het beroep/verzoekschrift moet u een kopie van dit besluit meesturen. Anders kan de 

rechtbank uw zaak niet behandelen.

Zorgt u ervoor dat u een kopie van het huisverbod heeft. Leg het klaar om het bij uw beroep/verzoekschrift te voegen.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Volg de aanwijzingen precies.

Wat wilt u?
□ Beroep instellen tegen het besluit

□ Een voorlopige voorziening indienen 

Vink aan wat van toepassing is. Indien u voor beide opties wilt kiezen, vinkt u beide de hokjes aan.

Persoonsgegevens

Naam

Voorna(a)m(en)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Verblijfadres

Verblijfplaats

Telefoonnummer

Is het huisverbod aan u opgelegd? Vul hieronder dan ook in waar u bereikbaar bent.

Belanghebbenden

Welke personen wonen of verblijven in de woning waarvoor het huisverbod geldt? 
De geboortedatum hoeft u alleen in te vullen bij personen jonger dan achttien jaar.

naam    geboortedatum  telefoonnummer
1

2

3

4

5

6

7
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Overige gegevens

Het beroep/verzoekschrift wordt ingediend door:

□ de uithuisgeplaatste

□ een andere belanghebbende, te weten 

Gronden

Waarom bent u het niet eens met het huisverbod? (U kunt de redenen tijdens de zitting aanvullen.)

Toelichting

Wat is uw belang bij het beroep tegen de uithuisplaatsing?

Toelichting

Heeft een gezinsvoogd bemoeienis met een of meer van deze personen? Vul dan de gegevens van de gezinsvoogd in.

Naam gezinsvoogd

Naam instelling

Telefoonnummer

Toelichting

Wat is uw spoedeisende belang bij een voorlopige voorziening?



Griffierecht
Voor de behandeling van uw beroep/verzoekschrift wordt geen griffierecht geheven. 

Zitting
De zitting vindt plaats binnen drie werkdagen nadat de rechtbank uw verzoek heeft ontvangen. De rechtbank zal u 
telefonisch en schriftelijk uitnodigen voor de zitting. Als u zelf uit huis bent geplaatst, stuurt de rechtbank de uitnodiging 
naar uw verblijfsadres. 

Tolk bij de zitting
Heeft u behoefte aan de hulp van een tolk, dan moet u daar zelf voor zorgen.

Indiening
Heeft u het formulier goed doorgelezen en zo volledig mogelijk ingevuld? Dan kunt u het nu ondertekenen en
indienen. 

Het formulier in tweevoud indienen!
Vergeet niet de kopie van het huisverbod bij het formulier te voegen!

U kunt het formulier zelf afgeven bij de Centrale Balie van de rechtbank. De Centrale Balie is op werkdagen open 
van 8.30  tot 17.00 uur. Het adres is:

Parnassusweg 220, Amsterdam.

U kunt het formulier opsturen aan de rechtbank. Dan komt het pas een dag later binnen. Het adres is:

Rechtbank Amsterdam
Sector civielrecht, team familiezaken
Afd. Wth
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
 
tel.nr. 020-541 3590
faxnr. 020-541 2510

U mag het formulier ook faxen en daarna het formulier opsturen.

Ondertekening

Datum

Handtekening

Als de indiener minderjarig is

Handtekening wettelijk 
vertegenwoordiger

Naam wettelijk 
vertegenwoordiger
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