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Vragen van het lid Verdonk
(Verdonk) aan de minister van Justitie
over huiszoekingen door de Haagse
Pand Brigade. (Ingezonden 29 juni
2009)
1
Bent u bekend met het artikel «De
GemeenteGestapo komt naar u toe
deze zomer!»?1 Bent u op de hoogte
van het feit dat een team van het
project de Haagse Pand Brigade sinds
april huiszoekingen verricht op een
groot aantal adressen in Transvaal,
de Schilderswijk en de
Stations/Rivierenbuurt?2
2
Bent u bekend met het feit dat ten
minste één bewoner na weigering
van deze huiszoeking een brief heeft
ontvangen waarin hem door de
gemeentelijke overheid mede werd
gedeeld dat hij verplicht was om mee
te werken? Bent u op de hoogte dat
de gemeente vervolgens meldde dat
zonder toestemming zijn woning
betreden zou worden?3 Wat is
hierover uw mening?
3
Is deze handelswijze geoorloofd?
4
Deelt u mijn mening dat hier sprake is
van huisvredebreuk?
5
Bent u bereid onmiddellijk actie te
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ondernemen om deze activiteiten te
stoppen?
1

GeenStijl, 25 juni 2009
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/
06/binnenkort_ook_bij_u_verplichte_
huiszoeking_bezig.html#more
2
Persbericht gemeente Den Haag: Wethouder
Norder geeft startschot voor Haagse Pand
Brigade, 23 april 2009
http://www.servicecentrumhandhaving.nl/
Nieuws/archief-2009/persbericht-gemeenteden-haag.aspx?action=0
3
GeenStijl, brief gemeente Den Haag
http://www.geenstijl.nl/archives/images/
dreigbrief.jpg

Antwoord
Antwoord van minister Ter Horst
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) (ontvangen 23 juli
2009)
1
Ja.
2 t/m 5
Binnen het project «Haagse
Pandbrigade» treedt de gemeente
Den Haag op tegen overlastgevende,
illegale en (brand) gevaarlijke
woonsituaties. Het gaat daarbij onder
andere om overbewoning (veelal van
arbeidsmigranten), illegale
onderhuur, hennepplantages en of
brandgevaar. Omdat de inspecteurs
ook vaak andere zaken tegen komen,
bijvoorbeeld van sociale aard, is er
een convenant opgesteld met andere
gemeentelijke diensten om deze
signalen te kunnen doorgeven.
Hiermee is er ook duidelijk oog voor
verbetering van de leefbaarheid en de
sociale veiligheid van de wijk.

Binnen het project «Haagse
Pandbrigade» geldt de volgende
procedure. Allereerst vindt er een
digitale schouw plaats. Hierin worden
diverse risicosignalen verkend.
Dit gebeurt expliciet op
woninggebonden en niet
persoonsgebonden informatie. Op
basis van deze schouw selecteert de
gemeente Den Haag een aantal
risicowoningen/adressen die
vervolgens bezocht worden.
Ambtenaren die de bezoeken
afleggen kunnen inspecteurs van
Bouw en Woningtoezicht zijn
alsmede burgerzaken en/of sociale
dienst. Als bewoners bij het bezoek
niet thuis zijn, krijgen ze een
antwoordkaart in de brievenbus met
het verzoek om contact op te nemen
voor een afspraak op een tijdstip dat
de bewoners wel uitkomt. Is er op het
betreffende adres wel iemand thuis
en doet deze open, dan leggen de
inspecteurs uit waarvoor ze komen,
legitimeren zij zich en vragen ze of ze
binnen mogen komen en mogen
rondkijken. Als het niet uitkomt,
vragen inspecteurs of ze een afspraak
kunnen maken om op een later
tijdstip terug te komen.
Als de bewoners niet willen
meewerken, of niet reageren op de
antwoordkaart, dan ontvangen zij de
bewuste brief, waar in vraag 2 naar
wordt verwezen.
Als bewoners niet wensen mee te
werken, of bij de woning (bij
herhaling) niemand opendoet,
kunnen de inspecteurs van Bouw- en
woningtoezicht een machtiging tot
binnentreden aanvragen bij de
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burgemeester. Dit is geregeld in art
100a lid 2 Woningwet in samenhang
met artikel 2 Algemene wet op het
Binnentreden. Deze machtiging wordt
niet automatisch aangevraagd en
verstrekt. Of de inspecteurs deze
aanvragen hangt af van hun
inschatting of er daadwerkelijk sprake
is van naar alle waarschijnlijkheid
illegale of brandgevaarlijke situaties.
Zij moeten dit onderbouwd
voorleggen aan de burgemeester. Bij
verdenking op hennepplantages
wordt altijd een machtiging
aangevraagd.
Met deze machtiging keren de
inspecteurs terug onder begeleiding
van de politie. In vrijwel alle gevallen
laten de bewoners de inspecteur dan
alsnog binnen. In bijzondere gevallen,
of als er geen bewoners zijn
(bijvoorbeeld in het geval van
henneppanden), is die toestemming
er niet. Dan maken inspecteurs de
deur open, op een wijze die zo min
mogelijk schade berokkent.
Naderhand maken ze een verslag van
binnentreden. De bewoner krijgt een
kopie van de machtiging en kan
hiertegen bezwaar maken. Van de
controle van de woning wordt een
verslag opgemaakt, dat ook aan de
bewoners/eigenaar wordt verstrekt.
Op basis van de mij beschikbare
informatie concludeer ik dat de
procedures van de gemeente Den
Haag met het project «Haagse Pand
Brigade» binnen de kaders van de
wet blijven. Er is daarom ook geen
sprake van huisvredebreuk. De
aanpak, die op andere wijze ook in
andere steden plaatsvindt, zie ik als
een belangrijk instrument in de
aanpak van fraude, overbewoning,
brandgevaarlijke situaties en
criminaliteit. Zo wordt er bijvoorbeeld
in Den Haag bij dit project gemiddeld
één hennepplantage per dag ontdekt.
Ik zie de aanpak van de gemeente
Den Haag daarom als een nuttige
manier om zowel de veiligheid als de
verloedering van de betreffende
wijken te verbeteren respectievelijk
tegen te gaan.
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