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Onderwerp 

Schriftelijke vragen van het lid Hammelburg inzake woonfraude in sociale 
huurwoningen 

Aan het college van burgemeester en wethouders  

Toelichting door vragensteller: 
 
Deze week berichtte de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) dat het 
afgelopen jaar verschillende vormen van woonfraude geconstateerd zijn, die in 821 gevallen 
leidden tot het ontbinden van huurcontracten. De belangrijkste vorm van fraude is illegale 
onderhuur, maar ook hennepkwekerijen en illegale vakantieverhuur komen voor. Het AFWC 
geeft aan dat in 2018 minder gevallen zijn opgespoord dan het jaar ervoor, onder andere 
omdat frauderende huurders beter onder de radar weten te blijven.1 
 
De fractie van D66 maakt zich zorgen over woonfraude in de stad, dat gepaard gaat met het 
slimmer worden van fraudeurs.  
 
Gezien vorenstaande stelt het lid Hammelburg, namens de fractie van D66, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende vragen:  
 
1. Zowel in 2018 als in 2019 geeft het AFWC aan dat de opgespoorde gevallen slechts een 

gedeelte zijn van het werkelijke aantal gevallen van woonfraude. Heeft het college enig 
zicht op het werkelijke aantal gevallen van woonfraude bij corporatiewoningen? Kan zij 
hier een schatting van geven? 
 

2. Hoe beoordeelt het college het gegeven dat er in 2018 minder gevallen van woonfraude 
bij corporatiewoningen zijn opgespoord dan in 2017? Hoe beoordeelt het college de 
aanname van het AFWC dat woonfraude juist toeneemt in een woningmarkt die onder 
druk staat? 

 
3. Het AFWC geeft aan dat het lagere aantal opsporingen in 2018 het gevolg is van 

fraudeurs die beter ‘’onder de radar’’ weten te blijven. Bestaat bij het college ook de indruk 
dat frauderende huurders in 2018 beter onder de radar hebben weten te blijven dan in 
2017?  
 

4. De belangrijkste vorm van fraude bij corporatiewoningen is illegale onderhuur. Kan het 
college uiteenzetten welk aandeel iedere vorm van fraude heeft in het totale aantal 
fraudes?  
 

5. Het AFWC meldt dat de gemeente het komende jaar meer tijd zal investeren in het 
bestrijden van woonfraude en in de samenwerking met de corporaties op dit punt. Welke 
handhavingsresultaten heeft het college zichzelf (en de corporaties) tot doel gesteld en 
hoe beoordeelt het college de aanpak tot nu toe? Geven de resultaten over 2018 
aanleiding om de aanpak te evalueren en op bepaalde onderdelen eventueel aan te 
scherpen?  

                                                   
1 http://www.afwc.nl/nieuws/eerdere-nieuwsberichten/nieuwsbericht/item/157/  
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6. Alerte buurtbewoners zijn cruciaal om de aanpak van fraudeurs tot een succes te maken. 

Is het aantal meldingen bij Meldpunt Zoeklicht in 2018 gestegen of gedaald? In de 
beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Naoum Nehmé (namens de fractie van 
de VVD)2 van 25 september 2018 gaf het college aan dat in de eerste helft van 2018 het 
aantal meldingen licht afgenomen waren, maar dat er nog geen conclusies getrokken 
kunnen worden voor het gehele jaar (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1253). Welke conclusies 
kan het college trekken over de meldingen over 2018? 
 

7. Is het college tevreden met de bekendheid van het meldpunt Zoeklicht onder 
Amsterdammers? Is zij van mening dat de publiekscampagne die in het najaar van 2018 
gestart is effect is geweest? 

 

Het lid van de gemeenteraad,  

   A.R. Hammelburg 
 
 

                                                   
2 Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Naoum Néhmé inzake de handhavings- en 
incassoresultaten van woonfraude 


