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Onderwerp Resultaten handhaving woonfraude en incasso 2019

Geachte raadsleden,

Woningen zijn om in te wonen. Elke woning die illegaal wordt gebruikt, is een woning teveel. Het college 
zet daarom in op een forse aanpak van woonfraude. Het college informeert u in deze brief over de 
resultaten van de handhaving woonfraude in 2019 en de incasso van de boetes en dwangsommen die in 
dat kader zijn opgelegd. 
De brief bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt u onder andere de resultaatoverzichten van de 
meldingen woonfraude en de opgelegde sancties. Er wordt een toelichting gegeven op de behaalde 
resultaten door de cijfers over een periode van drie jaar (2017 tot en met 2019) met elkaar te vergelijken. 
De resultaten van de bestrijding van leegstaande woningen zijn apart in deze brief opgenomen, onder 
punt 1.8. In het tweede deel wordt het incassoproces uitgelegd en worden de invorderingsresultaten 
besproken.

De volgende resultaten springen in het oog:

- Zoeklichtmeldingen: 2.459. Dit aantal ligt lager dan in 2017 (3.247) en 2018 (2.847);
- Aantal boetes (inclusief meldplicht vakantieverhuur): 500. Dit is een toename ten opzichte van 

2017 (381) en 2018 (341); er is in 2019 voor 6,4 miljoen euro aan boetes opgelegd.
- Incasso boetes en dwangsommen: € 2.933.914 aan boetes en dwangsommen geïnd. In 2018 

bedroeg het geïnde bedrag € 1.505.040.
- Vrijgekomen woningen door handhaving gemeente: 534 particuliere woningen zijn door 

oplegging van sancties vrijgemaakt.1 Doorgezette meldingen van corporatiewoningen hebben 
geleid tot 773 vrijgekomen woningen.

1 De vrijgemaakte woningen voor Leegstand zijn apart onder punt 1.8 vermeld (feitelijke resultaten). Het 
aantal vrijgemaakte woningen door het team Woningkwaliteit wordt op een later tijdstip in een aparte brief 
aan de gemeenteraad gestuurd.
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1. Resultaten handhaving woonfraude

1.1 Zoeklichtmeldingen
Meldpunt Zoeklicht is een van de bronnen die wordt gebruikt door de gemeente Amsterdam om 
woonfraude op te sporen. Vermoedens van woonfraude kunnen digitaal bij Meldpunt Zoeklicht worden 
gemeld. Een melding kan aanleiding zijn voor nader onderzoek naar het gebruik van een woning. Er 
wordt een permanente campagne gevoerd om het Meldpunt onder de aandacht te brengen, waarbij 
onder meer samenwerking wordt gezocht met verschillende media. Ook is de vindbaarheid van 
Meldpunt Zoeklicht op digitale zoekmachines verbeterd.

1.2 Aantal meldingen
Vanaf 2018 neemt het aantal zoeklichtmeldingen af. In 2019 heeft deze afname doorgezet. Het aantal 
meldingen is met 388 afgenomen ten opzichte van 2018. In 2019 zijn 2.459 Zoeklichtmeldingen gedaan. 
In 2017 waren dit 3.247 meldingen en in 2018 daalde het aantal melddingen al naar 2.847 (zie tabel 1). 
Dat woonfraude minder wordt gemeld, komt duidelijk uit de Zoeklichtresultaten naar voren. Wat 
hiervan de reden is, is niet bekend. Het melden van woonfraude bij de gemeente is afhankelijk van de 
bereidheid van Amsterdammers hieraan mee te werken. 

Opvallend is dat het aantal meldingen over kamerverhuur in absolute en relatieve zin snel stijgt. In 2019 
zijn 349 meldingen gedaan over kamerverhuur. In 2017 betrof het 171 meldingen en in 2018 lag dit aantal 
op 285. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het fenomeen in omvang toeneemt, en er bovendien veel 
publieke discussie over dit thema heeft plaatsgevonden.

Tabel  1. Soort Zoeklichtmeldingen 2017, 2018 en 2019*

Soort melding
2017 2018  2019 

Toeristische verhuur 1.772 (55%) 1.433  (50%) 1.082  (44%)
Onderverhuur 710    (21%) 697     (24%) 592     (24%)
Drugs 293   (9%) 214     (8%) 214     (9%)
Lege woning 171    (5%) 132     (5%) 164     (7%)
Kamerverhuur 208   (6%) 285    (10%) 349     (14%)
Prostitutie en mensenhandel 68     (2%) 53       (2%) 40       (2%)
Uitkeringsfraude 25     (1%) 33       (1%) 18       (1%)

Totaal 3.247 2.847 2.459
* In de eerste helft van 2019 leek het aantal Zoeklichtmeldingen, vergeleken met dezelfde periode in 2017 en 2018, te zijn 
toegenomen. Tijdens het opstellen van de cijfers voor heel 2019, is echter gebleken dat onjuiste gegevens zijn gebruikt. Per abuis zijn 
de cijfers over de periode januari tot en met half augustus 2019 gebruikt, terwijl het de periode januari tot en met juni 2019 moest zijn.
In de eerste helft van 2019 zijn 1.261 meldingen gedaan en niet 1.625. In dit jaaroverzicht zijn deze cijfers gecorrigeerd.

1.3 Buitendienstonderzoeken
Naar aanleiding van signalen over mogelijke woonfraude worden adressen bezocht door 
toezichthouders. Dit zijn de zogenaamde buitendienstonderzoeken. In 2019 zijn 7.122 
buitendienstonderzoeken uitgezet.2 Deze onderzoeken zijn verdeeld over 3.707 unieke adressen. 
Het komt voor dat voor een adres meerdere buitendienstonderzoeken worden uitgezet om tot een 
onderzoeksresultaat te komen. Meldingen betreffende corporatiebezit worden voor het grootste deel 

2 De buitendienstonderzoeken van Leegstand worden apart genoemd in 1.8. De buitendienstonderzoeken 
van het team Woningkwaliteit worden op een later tijdstip in een aparte brief aan de gemeenteraad gestuurd.
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doorgezet naar de corporatie, die een eigen onderzoek start. Deze buitendienstonderzoeken zijn geen 
onderdeel van de hierboven genoemde cijfers.
Ten opzichte van 2017 en 2018 zijn minder buitendienstonderzoeken uitgezet. Hierbij wordt opgemerkt 
dat in de resultaten van 2017 en 2018 buitendienstonderzoeken in het kader van de aanpak leegstand 
zijn meegenomen. In de resultaten van 2019 zijn de buitendienstonderzoeken van de leegstandaanpak 
niet meer meegenomen. 

1.4 Sancties
Voor woonfraude worden verschillende sancties opgelegd (boete, last onder dwangsom, last onder 
bestuursdwang, waarschuwingen en intrekkingen shortstay). In 2019 zijn 811 sancties opgelegd. 

Bestuurlijke boetes
Het aantal opgelegde bestuurlijke boetes laat in 2019 met 500 een toename zien ten opzichte van 2017 
(371) en 2018 (341). Het aantal sluitingen in verband met brandonveilige situaties (last onder 
bestuursdwang) is in 2019 verder afgenomen. Panden waarin tegelijkertijd meerdere woningen aan 
toeristen worden verhuurd en die daardoor brandonveilig zijn, worden steeds minder aangetroffen. 
Daardoor hoeven spoedsluitingen vanwege brandonveilige situaties minder te worden toegepast. 

Last onder dwangsom
In 2019 is eveneens het aantal lasten onder dwangsom toegenomen. Er zijn in totaal 223 lasten onder 
dwangsom opgelegd. In 2017 bedroeg dit aantal 58 en 2018 was met een totaal van 135 reeds sprake van 
een toename. De toename van het aantal lasten onder dwangsom is toe te schrijven aan de keuze om bij 
illegale toeristische verhuur zonder spoed in plaats van een last onder bestuursdwang een last onder 
dwangsom op te leggen. Overtreders die een financiële sanctie te wachten staat (last onder dwangsom) 
werken eerder mee aan beëindiging van de overtreding dan bij een sluiting (last onder bestuursdwang). 
Nu in deze gevallen geen last onder bestuursdwang meer wordt opgelegd, is het aantal sluitingen na een 
hercontrole in verband met het niet stoppen van illegale toeristische verhuur gedaald naar nul.

Shortstay
Het aantal ingetrokken shortstay vergunningen is in 2019 (7) gelijk gebleven in vergelijking met 2018. In 
2017 zijn 18 shortstay vergunningen ingetrokken. Het aantal shorstay waarschuwingen is in 2019 (15)  
toegenomen. In 2018 is 11 keer een waarschuwing gegeven. In 2017 gebeurde dit 36 keer.

Tabel 2. Aantallen en type sancties 2017, 2018 en 2019
2017 2018 2019

Bestuurlijke boete 381 341 500*
Last onder bestuursdwang (spoedsluiting 
i.v.m. brandonveiligheid)

149 96 66

Last onder dwangsom 58 135** 223
Last onder bestuursdwang (sluiting na 
hercontrole i.v.m. niet stoppen verhuur)

132 20 0

Shortstay ingetrokken 18 7 7
Shortstay waarschuwing 36 11 15

Totaal 774 610 811
* Inclusief 76 boetes die zijn opgelegd voor het schenden van de meldplicht vakantieverhuur.

** In de brief van 7 mei 2019 over de resultaten van 2018 is geschreven dat er in 2018 door handhaving 349 lasten onder dwangsom 

zijn opgelegd. Dit is onjuist. In die brief zijn namelijk ten onrechte de lasten onder dwangsom meegenomen die door het team 

Woningkwaliteit Galerijflats waren opgelegd. 
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1.5 Vrijgekomen woningen 
De sancties die door de gemeente zijn opgelegd hebben ervoor gezorgd dat 534 woningen zijn 
vrijgekomen voor legaal gebruik. Als na een opgelegde sanctie een rechtmatige situatie wordt 
geconstateerd, wordt dit als vrijgekomen woning geteld. In 269 woningen was sprake van illegale 
kamerverhuur en is na een sanctie rechtmatig gebruik geconstateerd. In 265 gevallen ging het om een 
woning waar illegale vakantieverhuur plaats had gevonden. Dit zijn allemaal woningen die niet van 
woningcorporaties zijn.

De Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente trekken samen op in de aanpak van woonfraude in 
sociale huurwoningen. Zo wordt er sinds oktober 2019 een pilot gedraaid met zogenaamde 
Combiteams.3 Corporaties handhaven ook zelfstandig op woonfraude met hun eigen woonfraudeteams. 
Dit kan alleen privaatrechtelijk. In 2019 hebben de corporaties 773 huurovereenkomsten ontbonden na 
constatering van woonfraude. In 2018 betrof het 821 huurovereenkomsten. Net als in 2018 werd in de 
meeste gevallen onderhuur geconstateerd (514 keer), gevolgd door verschillende vormen van 
woningonttrekking, respectievelijk: hennepteelt, prostitutie en vakantieverhuur.

1.6 Ontwikkeling digitaal toezicht
De ontwikkeling rond handhaven op basis van datasignalen heeft niet stilgestaan. In 2019 is het 
opsporen van woonfraude makkelijker gemaakt. Door digitale bestanden met elkaar te combineren 
worden adressen gevonden waar mogelijk sprake is van woonfraude. In 2020 wordt hierin de volgende 
stap gezet. Een zelflerend algoritme zal aan de hand van Zoeklichtmeldingen digitale bestanden met 
elkaar vergelijken en voorspellingen van woonfraude doen. Op adresniveau wordt een kans op 
woonfraude voorspeld, uitgedrukt in een percentage tussen 0% en 99%. Deze voorspelling zorgt voor 
prioritering in te onderzoeken adressen. Zo worden bijvoorbeeld alleen de adressen bezocht waarbij een 
grote kans op woonfraude is voorspeld. Hierdoor worden toezicht en handhaving gerichter en 
efficiënter. Er zal wel altijd nog een menselijke toets plaatsvinden voordat een adres daadwerkelijk 
wordt uitgezet. De werking van het algoritme valt binnen de regels van de privacywetgeving. Om ervoor 
te zorgen dat privacy en ethische beginselen zijn gewaarborgd, zijn maatregelen getroffen van 
bestuurlijke, technische en organisatorische aard. 

1.7 Meldplicht vakantieverhuur
Onder bepaalde voorwaarden mag een hoofdbewoner zijn woning verhuren aan toeristen. Iedere 
verhuurperiode moest in 2019 worden gemeld bij de gemeente. Uit cijfers over toeristische verhuur van 
woningen blijkt dat slechts in een kwart van de gevallen vakantieverhuur werd gemeld. Gerichtere 
handhaving op meldplicht in de eerste helft van 2019 leidde niet tot een toename van het aantal boetes 
(23). Het niet kunnen rondkrijgen van de bewijslast was hiervan de oorzaak. Ondanks dat de meldplicht 
het inzicht in vakantieverhuur heeft vergroot, bleek de maatregel niet afdoende om vakantieverhuur 
onder controle te krijgen.
In de tweede helft van 2019 is een nieuwe handhavingsmethode ingezet. Met digitaal toezicht worden 
adressen gevonden die zijn verhuurd aan toeristen en niet zijn gemeld. Vervolgens wordt zonder 
onderzoek ter plaatse op het betreffende adres een boete opgelegd. In 2018 bedroeg het aantal 
meldplichtboetes 58. In 2019 zijn 95 voornemens tot het opleggen van een boete opgelegd. In 76 
gevallen is het voornemen omgezet in het opleggen van de boete voor het niet melden van 

3 De gemeente en de corporaties controleren in deze pilot gezamenlijk corporatiewoningen. In oktober tot en met 
december 2019 zijn door deze aanpak al 13 corporatiewoningen vrijgemaakt. In 2020 zal de aanpak worden voortgezet.
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vakantieverhuur. Daarnaast zijn 148 boetes opgelegd waarbij naast woningonttrekking ook sprake was 
van het niet melden van vakantieverhuur. 

1.8 Leegstand
Sinds 2017 wordt leegstand van woningen door de gemeente actief bestreden. Signalen van leegstand 
komen uit verschillende kanten bij de gemeente binnen. Voor een deel komen signalen van de 
Basisregistratie Personen (BRP), waar langdurig administratief leegstaande woningen naar boven 
komen. Verder komen er signalen binnen van de Rijksoverheid, vastgoedeigenaren of burgers.
Opvallend is dat in 2019 (2.306) er meer onderzoeken zijn gestart dan in 2018 (1.558). Verder is het 
aantal eigenaren dat is aangeschreven (165) en het aantal eigenaren dat een leegstandschikking heeft 
gekregen (28) gestegen. In 2019 zijn minder leegstandsgesprekken (128) gevoerd dan in 2018 (201). Dit 
komt onder meer doordat meer eigenaren na contact met de gemeente, maar nog voordat het gesprek 
plaatsvindt, de woning al (laten) bewonen. Deze gevallen zijn hieronder opgenomen als feitelijke 
resultaten.

In 2019 zijn 224 administratieve resultaten behaald. Dit zijn woningen die langdurig administratief leeg 
zijn gemeld door de BRP en waar door interventie van de gemeente inschrijving in de BRP heeft 
plaatsgevonden. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (81). Er zijn ook 342 feitelijke resultaten 
behaald. In 2018 waren dit 234 feitelijke resultaten. Dit zijn woningen die als leegstaand zijn gemeld en 
waar door de gemeente onderzoek naar is gedaan. Door contact te leggen met de eigenaar en afspraken 
te maken over het gebruik van de woning staan deze woningen niet meer leeg. Onder deze feitelijke 
resultaten vallen ook de woningen die na het opleggen van een sanctie niet langer leeg staan. De stijging 
van de resultaten komt onder meer doordat in 2019 veel oude zaken zijn afgerond. In tabel 3 zijn de 
resultaten van de aanpak leegstand weergegeven.

Tabel 3. Resultaten aanpak leegstaande woningen
2018 2019

Gestarte onderzoeken 1.558 2.306
Leegstandgesprek 201 128
Aanschrijvingen 147 165
Leegstandsbeschikking 6 28
Last onder dwangsom 2 1
Bestuurlijke boete 2 5
Administratieve resultaten 81 224
Feitelijke resultaten 234 342

Conclusie
De afgelopen jaren is het aantal Zoeklichtmeldingen afgenomen. Echter, de opgelegde sancties in 2019 
laten zien dat woonfraude nog steeds plaatsvindt in Amsterdam. Nog altijd worden woningen niet 
gebruikt voor bewoning, vindt verkamering plaats zonder vergunning, is sprake van leegstand of is 
sprake van illegale onderhuur. Dit betekent dat handhaving op woonfraude nog altijd noodzakelijk is. 
Zoeklichtmeldingen zijn niet meer de exclusieve bron voor het opsporen van woonfraude. Digitaal 
toezicht wordt steeds verder geïnnoveerd. Dit levert de nodige woonfraudesignalen op. Het college blijft 
daarom inzetten op het bestrijden van woonfraude in Amsterdam.
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2. Incasso bestuurlijke boetes

2.1 Incassoproces
In de brief van 15 oktober 2019 bent u geïnformeerd over het verbeteren van het incassoproces van de 
sancties die zijn opgelegd voor woonfraude. 
Het incassoproces van de boetes heeft een verbeterslag doorgemaakt. Dit blijkt uit de incassoresultaten 
van 2019. Voor meer boetes en verbeurde dwangsommen zijn facturen gestuurd aan de overtreders. Dit 
gebeurt nu sneller. Tevens zijn meer boetes en dwangsommen geïnd. Betalingsregelingen, bezwaar, 
(hoger) beroep en oninbaarheid hebben invloed op het incassoproces. Het kan enige tijd duren alvorens 
kan worden geïncasseerd of duidelijk is dat incasso niet mogelijk is.

2.2 Incassoresultaten 2019
De volgende maatregelen zijn ingezet om een groter deel van de boetes en de dwangsommen te kunnen 
incasseren:

- Overtreders worden sneller en vaker telefonisch benaderd met het verzoek te betalen 
(telefonische incasso);

- Meer zaken worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder;
- Vaker wordt overgegaan tot beslaglegging.

In 2019 zijn meer boetes opgelegd en ingevorderd dan in 2018. In eerste helft van 2019 is bijna een 
miljoen euro geïncasseerd en in het tweede halfjaar bijna twee miljoen. Boetes die tussen 2016 en 2019 
zijn opgelegd, zijn reeds voor het overgrote deel gefactureerd. In 2019 is in totaal € 8.536.800 
gefactureerd. Dit zijn boetes uit de periode 2016 tot en met 2019, waarvan de meerderheid boetes zijn 
uit 2018 en 2019. In 2019 is in totaal voor € 6.435.925 aan boetes opgelegd.

Tabel 4. Totaal geïnd 2019 ten opzichte van 2018
Geïnd in 2019 € 2.933.914
Geïnd in 2018 € 1.428.874
Absolute 
toename

€ 1.505.040

Tabel 5. Totaal opgelegd 2019 ten opzichte van 2018
Opgelegd in 
2019

€ 6.435.925

Opgelegd in 
2018

€ 3.835.567

Absolute 
toename

€ 2.600.358

In tabel 6 staat het totaal van de incassoresultaten over de periode 2016 tot en met 3 januari 2020. De 
heffingsjaren hebben betrekking op boetes die zijn opgelegd in 2016 tot en met 2019. Op 3 januari 2020 
stond nog €9.672.774 aan te innen boetes open. Dit bedrag is gefactureerd en het streven is dit zo 
spoedig mogelijk in te vorderen. Het openstaande bedrag bestaat voor een groot deel uit boetes die in 
2019 zijn opgelegd en is verklaarbaar vanuit het incassoproces. Dit komt bijvoorbeeld doordat 
overtreders bijna altijd in bezwaar gaan tegen de boete. Vervolgens wordt de incassoprocedure tot zes 
weken na de bezwaarprocedure tijdelijk stopgezet. Er gaan dus vaak maanden overheen voordat 
daadwerkelijk begonnen wordt met inning van de boete. Daarnaast zijn er voor veel boetes 
betalingsregelingen getroffen, waardoor het langer duurt voordat de volledige boete is geïnd. 

De mutaties zijn als volgt onderverdeeld: 
- Gefactureerd: factuur verstuurd naar aanleiding van een opgelegde boete (periode 2016 t/m 

2019);
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- Geïnd: betaalde boetes en dwangsommen;
- Gecrediteerd: bedragen verminderd of vernietigd. Dit betreft met name toegewezen bezwaar- 

en beroepschriften. Interne correcties vanwege administratieve fouten vallen hier ook onder;
- Oninbaar: boetes en dwangsommen kunnen niet meer worden geïncasseerd. Het gaat hier om 

vorderingen die wel verschuldigd zijn maar, om diverse redenen, niet geïnd kunnen worden. 
Bijvoorbeeld door overlijden van de overtreder;

Tabel 6. Totaal incassoresultaten bestuurlijke boetes en dwangsommen Wonen per 3 januari 2020

Heffingsjaren 2016 
tot en met 2019

Gefactureerd Geïnd Gecrediteerd Oninbaar Openstaand

totaal € 17.507.501  € 4.968.929  € 2.577.734  € 288.064  € 9.672.774 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 januari 2020 geoordeeld dat de 
Amsterdamse regels voor vakantieverhuur onverbindend zijn. De uitspraak heeft gevolgen voor de 
incassoresultaten uit 2019. Dit betekent onder meer dat de boetes die zijn opgelegd voor het niet 
melden van vakantieverhuur, en die nog niet onherroepelijk zijn geworden, worden teruggedraaid. Deze 
uitspraak heeft dus gevolgen voor het aantal boetes dat in stand zal blijven en de incasso van reeds 
opgelegde boetes. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer € 400.000 dat wel is opgelegd, maar 
niet langer wordt geïnd. In de hiervoor genoemde bedragen is dit nog niet verwerkt. In de resultatenbrief 
over het eerste halfjaar van 2020 wordt u hier verder over geïnformeerd.

2.3 Innovatie incassoproces 2020
In 2020 wordt het incassoproces verder verbeterd. In het eerste kwartaal zal gebruik worden gemaakt 
van e-notificaties. In aanvulling op telefoonincasso krijgen schuldenaren geautomatiseerde e-mails en 
sms-berichten met het verzoek de opgelegde boete te betalen. De verwachting is dat deze werkwijze 
ervoor zorgt dat sneller boetes en dwangsommen worden geïncasseerd. Tevens is er een koppeling 
aangebracht tussen de bestanden van Wonen en Belastingen, zodat beter inzicht bestaat in de status 
van de opgelegde sancties.

Conclusie
In 2019 zijn meer boetes geïncasseerd dan in 2018. Boetes en dwangsommen worden opgelegd om 
zowel actief als preventief woonfraude tegen te gaan. Dit moet ertoe leiden dat overtreders niet meer 
de fout ingaan en anderen ontmoedigt de woonregels te overtreden. Daarom is het van belang dat de 
opgelegde sancties worden geïncasseerd. De incasso is, als verlengstuk van de handhaving, mede van 
invloed op een succesvolle werking van de aanpak woonfraude. Het doel is dat woningen worden 
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om in te wonen. 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Laurens Ivens 
Wethouder Bouwen en Wonen


