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Geachte leden van de commissie Bouwen en Wonen, 

Voor het zomerreces informeerde ik u per dagmail, conform de gedane toezeggingen van 6 maart 
2019 in de commissie WB en in de raadsvergadering van 3 april 2019, over de inzet op bestrijding 
van woonfraude en in het bijzonder over de bestrijding van illegale onderhuur bij woningen van 
woningcorporaties. Daarbij werd aangegeven dat ik na de zomer met een definitief plan van 
aanpak woonfraude zou komen. 
In deze brief licht ik deze aanpak kort toe, met als belangrijke onderdelen dat we intensiever gaan 
samenwerken met betrokken partijen om woonfraude op te sporen en boetes gaan opleggen aan 
mensen die illegaal sociale huurwoningen doorverhuren. 

Nieuwe aanpak nodig 
In de brief van 4 juli jongstleden heb ik aangegeven dat de schaarste aan zowel sociale 
huurwoningen als betaalbare woningen in het middensegment bij een bepaalde groep mensen 
een perverse prikkel met zich meebrengt. Deze mensen verlaten hun huurwoning en houden deze 
woning illegaal aan om hiermee zichzelf te verrijken. Doordat de woningmarkt aan alle kanten 
explodeert, is misbruik vaak veel te lonend. De onwenselijke gevolgen van dit gedrag kunnen 
onder meer zijn: 

• illegale (door)verhuur leidt tot verdringing op de woningmarkt; 
• de doorstroming stokt en de beschikbaarheid van woonruimte vermindert; 
• er wordt oneigenlijke winst gemaakt met onroerend goed dat geen eigendom is van de 

(onder)verhuurder; 
• (financiële) uitbuiting; 
• corporatie krijgt geen zicht op de woning (woning is vaak slecht onderhouden met kans op 

onveilige situaties); 
• dat er ook andere vormen van fraude plaatsvinden (uitkeringen, toeslagen); 
• de woonruimte wordt niet gebruikt als woning en daardoor niet beschikbaar voor wonen. 
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Het is dan ook van groot belang dat de beschikbare sociale huurwoningen regulier bewoond 
worden door mensen waar deze woningen voor bedoeld zijn. Daarom is met instemming van de 
woningcorporaties gezamenlijk een Plan van Aanpak Woonfraude opgesteld. 
Andere betrokken partijen zijn onder meer de Rijksoverheid en de politie. Met andere partijen, 
zoals nutsbedrijven, zijn gesprekken gestart om te onderzoeken hoe deze partijen eveneens 
kunnen bijdragen aan het bestrijden van woonfraude. De resultaten van deze overleggen zullen 
later aan het Plan van aanpak worden toegevoegd. 

Aangenomen motie 312 professionele bendes betrokken bij fraude met sociale huurwoningen. 
In het nieuws kwam dat ook professionele bendes bij met name inschrijvingsfraude met sociale 
huurwoningen betrokken zijn. In de daarover aangenomen motie 312 van de leden Néhmé, 
Boomsma en Ceder over de professionele bendes, wordt het college opgeroepen om de 
woningcorporaties bij te staan in de strijd tegen woonfraude. 
In vervolg hierop zijn tussen de gemeente en de corporaties afspraken gemaakt over het 
voorlichten van de corporaties over het herkennen van identiteits- en inschrijvingsfraude. Voorts 
ben ik blij u te kunnen melden dat met alle woningcorporaties is overeengekomen dat in 2020 
onderhuur niet alleen door de woningcorporaties wordt aangepakt maar dat daarbovenop de 
gemeente bestuurlijke boetes aan de doorverhuurder gaat opleggen. Met woningcorporaties is 
hierbij afgesproken dat het opleggen van een boete in een corporatiewoning in overleg met de 
corporatie gebeurt. De boete bij doorverhuur zonder huisvestingsvergunning bedraagt €3.250, -. 
De boete wordt hoger als de doorverhuurder opnieuw binnen drie jaar in de fout gaat. Dan 
bedraagt de boete € 5000, -. Het doorverhuren met winst wordt direct zwaarder beboet: c 13.500 
voor de eerste keer en bij herhaalde overtreding c 20.500, -. De duidelijke opbouw in de hoogte 
van de boetes heeft te maken met het evenredigheidsbeginsel en met de proportionaliteit. De op 
te leggen bestuurlijke boete dient in verhouding te zijn met de begane overtreding. 

Kern nieuwe aanpak 
Kern van de nieuwe aanpak is om continu te leren van nieuwe inzichten. Dit wordt gerealiseerd 
door in samenwerking met diverse partijen te leren van frauderoutes en nieuwe inzichten en door 
het beter benutten van bestaande databestanden. Het is van belang dat daarbij niet alleen 
repressief maar ook preventief kan worden ingespeeld op ontdekte fraudepatronen en 
frauderoutes. 
Woonfraude mag niet lonen. Het plan van Aanpak Woonfraude is geen statisch document maar 
wordt naar aanleiding van ontwikkelingen, afspraken en/of resultaten continu bijgesteld. 

Zoals in de eerdere brief van 4 juli 2019, al aangegeven worden drie verbetersporen 
onderscheiden: 
A. Datasturing en ontwikkelen patronen 
B. Intensieve samenwerking 
C. Leren en voorkomen 
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A. Datasturing en ontwikkelen patronen 
Er dient veel beter gebruik te worden gemaakt van data die bij de gemeente en de 
samenwerkende partners beschikbaar zijn. Door het combineren van data ontstaan inzichten die 
een mogelijke fraude indiceren. Dit is een continu leerproces, waarbij inzichten worden bijgesteld 
op basis van resultaten en dataontwikkelingen. Daarbij is het ook van belang dat de beschikbare 
data niet alleen repressief worden ingezet maar ook preventief. Door te leren van het gedrag van 
fraudeurs kunnen de samenwerkende partijen daar beter op inspelen en mogelijk fraude 
voorkomen. Apart onderzoek wordt gedaan naar de realisering van het zogeheten Woonfraude 
indicatiemodel. Dit model (op basis van een bepaalde vorm van machine  learning)  is bedoeld om 
sneller geautomatiseerde bestanden te onderzoeken en daarmee betere selecties te maken van 
adressen waar mogelijk fraude plaatsvindt. Dit model wordt de komende periode nader 
ontwikkeld. Naar verwachting zal dit model op de wat langere termijn een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren in de bestrijding van woonfraude. 

B. Intensieve samenwerking 
In Amsterdam wordt op meerdere plekken adresonderzoek uitgevoerd. De gemeente maar ook 
woningcorporaties, nutsbedrijven en de politie zijn organisaties die actief zijn in adres gerelateerd 
onderzoek. Het doel van dit verbeterspoor is om te komen tot een eenduidige werkwijze met alle 
betrokken actoren, waarbij zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare data. 
Zo is in augustus 2019 gestart met de pilot combiteams. Teams van de gemeente en van de 
woningcorporaties gaan gezamenlijk op pad naar woningen waar een vermoeden van woonfraude 
is. Er kan van elkaar worden geleerd en zaken worden niet dubbel gedaan. De eerste resultaten 
van deze gezamenlijke aanpak zijn bemoedigend. Zo zijn al enkele onderhuur situaties door de 
combiteams aangetroffen. De intentie is dan ook om deze gezamenlijke aanpakvoort te zetten en 
uit te breiden. De combiteams zullen vanaf 2020 ook worden ingezet om bestuurlijke boetes op te 
leggen. 

C. Leren en voorkomen 
Woonfraude bestrijden we zowel repressief als preventief. Door ervaringen leren we de komende 
periode hoe woonfraude in de toekomst mogelijk kan worden voorkomen. Op basis van de 
leerervaringen zullen de processen, profielen en databehoeften worden bijgesteld. 

Werkgroepen 
In het Plan van Aanpak worden ook een aantal werkgroepen genoemd. Enkele werkgroepen zijn al 
volop in actie zoals de werkgroepen Werkwijze combiteams, Convenanten Zoeklicht en Doorzon, 
en de werkgroep Linge (deze werkgroep faciliteert het doorgeven van signalen van adresfraude, 
woonfraude en uitkeringsfraude tussen de gemeente en de corporaties). Andere werkgroepen 
worden op korte termijn opgestart zoals de werkgroep Samenwerking derden/nutsvoorzieningen 
en de werkgroep Communicatie. Met een aantal nutsbedrijven zoals Liander en Waternet is 
recentelijk het overleg opgestart om na te gaan in hoeverre wij elkaar kunnen helpen bij de 
bestrijding van fraude. 

Gezien het voorgaande zal het nog wel enige tijd vergen voordat de meeste routes, nieuwe 
afspraken, werkwijzen en methoden zijn uitgekristalliseerd. Daar waar nodig zal daarom het 
bijgevoegde Plan van Aanpak regelmatig worden geactualiseerd. 
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Naar verwachting zullen de resultaten van dit plan op termijn zichtbaar worden. De resultaten 
worden ieder half jaar meegenomen in het overzicht Resultaten handhaving wonen. 

Het Plan van Aanpak Woonfraude wordt niet als bijlage meegestuurd, maar ligt vertrouwelijk voor 
u ter inzage. Volledige openbaarmaking zou de nieuwe aanpak woonfraude kunnen schaden. 

ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Laurens Ivens 

Wethouder Bouwen en Wonen 
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