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1.1 Doel
Binnen ondermijningsproblematiek waar gemeenten mee 
te maken hebben, speelt het misbruik van vastgoed een 
belangrijke rol. Criminelen zijn afhankelijk van panden om 
hun activiteiten te ontplooien. Dit heeft een negatieve invloed 
op de fysieke en sociale kwaliteit van het gebied zoals een 
woonwijk of bedrijventerrein. Binnen onrechtmatig gebruik 
van vastgoed zijn verschillende vormen te onderscheiden. 
Aan de ene kant is er malafide speculatie met vastgoed. Dit 
heeft betrekking tot verdachte transacties omtrent vastgoed, 
bijvoorbeeld om crimineel geld wit te wassen. Anderzijds is er 
malafide exploitatie van vastgoed. Dit gaat over het gebruik (of 
beter gezegd: misbruik) van panden om malafide praktijken 
uit te voeren. Deze handreiking richt zich op dit laatste. 

Middels de Handreiking informatiebeeld onrechtmatig gebruik 
van woningen kunnen gemeenten een informatiebeeld 
opstellen van locaties die een verhoogde kwetsbaarheid 
hebben voor malafide vastgoedexploitatie. Hierbij wordt 
specifiek gekeken naar 1) een productie- of opslagplaats 
voor verdovende middelen, 2) illegale huisvesting van 
arbeidsmigranten en 3) illegale prostitutie. 

1.2 Achtergrond 
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft vanuit de versterkings-
gelden ondermijning de mogelijkheid aangegrepen om 
de lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit een 
impuls te geven. Een manier waarop deze impuls wordt 
gegeven is door het versterken van de informatiepositie 
van gemeenten. Daarnaast worden er tools aangeboden 
om ondermijnende criminaliteit effectiever te signaleren 
en bestuurlijk aan te pakken. In samenwerking met het 
Lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool is in dit kader 
een handreiking ontwikkeld die zich richt op de aanpak 
van malafide vastgoedexploitatie. Deze signaleringstool 
maakt onderdeel uit van de Toolbox Vastgoed, waarin ook 
handreikingen zijn opgenomen om een informatiebeeld op 
te stellen op de thema’s spookbewoning en garageboxen. 
Ook is een handreiking interventies woningen ontwikkeld, 
met hierin een selectie aan preventieve en repressieve 
mogelijkheden die gemeenten hebben om in te kunnen 
grijpen op kwetsbare locaties. 

1. Inleiding

1.3 Informatiebeeld opbouwen
In deze handreiking wordt een procesbeschrijving gegeven 
voor het opbouwen van een informatiebeeld van mogelijke 
malafide vastgoedexploitatie binnen de gemeente. Elke fase 
uit het instrument bevat een uitgewerkte set gevalideerde 
indicatoren die kunnen worden gemeten. De gebruiker – 
bijvoorbeeld een ambtenaar van de afdeling Veiligheid, 
Toezicht en Handhaving of een sociaal rechercheur – kan 
aan de hand van de eigen beschikbare informatie1 keuzes 
maken over welke indicatoren er gemeten worden om 
tot het informatiebeeld te komen. De inzichten uit het 
opgestelde informatiebeeld kunnen indien gewenst gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld:

• Het dienen als grondslag voor een BRP-controle
• De inzet van (mono- of multidisciplinaire) interventies 

vanuit de gemeentelijke handhavingstaak (door het 
bestuurlijk interventieteam)

• Het onderbouwen van een signaaldocument voor het 
opzetten van een integrale RIEC-casus

1.4 Juridische verantwoording
Het doel van deze handreiking is om op zorgvuldige en 
transparante wijze tot een informatiebeeld te komen. 
De getrapte manier van informatieverzameling is in lijn 
met het ‘Model privacy protocol binnengemeentelijke 
gegevensdeling’ (hierna: Model Privacy Protocol)2. Daarnaast 
zijn interne en externe privacyjuristen betrokken die hebben 
meegedacht en -gelezen tijdens de totstandkoming van deze 
handreiking.

1 Zie in dit kader het bestand ‘Zelfscan versterken informatiepositie’ van de 
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland.

2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/20/tk-bijlage 
-model-privacy-protocol-binnengemeentelijke-gegevensdeling

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/20/tk-bijlage-model-privacy-protocol-binnengemeentelijke-gegevensdeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/20/tk-bijlage-model-privacy-protocol-binnengemeentelijke-gegevensdeling
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Weging
1. Zijn signalen te kwalificeren als mogelijke ondermijning? 
2A. Valt het onderzoekgebied binnen het grondgebied v/d gemeente?  
2B. Kan de gemeente haar wettelijke taak of bevoegdheid toepassen?  
3. Zijn de signalen zwaar genoeg om te verdiepen?

Weging van uitkomsten informatiefase 1. Mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen die mee 
gaan naar volgende fase.

Weging van uitkomsten informatiefase 2. Mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen die mee 
gaan naar volgende fase.

Weging van uitkomsten informatiefase 3. Mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Kiezen van een vervolgscenario.

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag. 12

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag. 15

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag. 20

1.5 Introductie trechtermodel

Opstellen basisdataset    
Samenbrengen basisregistraties BAG en BRP 
(geaggregeerd) en het scoren van signalen en 
eerste indicatoren

Verzamelen van signalen 
Vaststellen onderzoeksgebied op basis van 
signalen (geografische afbakening)

Toevoegen binnengemeentelijke 
informatie (light)
Uitvoeren van intern bronnenonderzoek aan 
de hand van indicatoren

Toevoegen van informatie uit observaties 
(digitaal/fysiek)
Informatiebeeld aanvullen met objectief 
waarneembare indicatoren

Toevoegen binnengemeentelijke 
informatie (zwaar)
Uitvoeren van intern bronnenonder zoek 
aan de hand van indicatoren

Uitwerken en uitvoeren van 
interventiemogelijkheden 
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1.6 Toelichting trechtermodel
Het trechtermodel betreft een visuele weergave van de 
informatiefases die doorlopen worden bij het opstellen van 
het informatiebeeld. Het model start bij het definiëren van 
het onderzoeksgebied, dus het selecteren van een gebied 
(straat, buurt of wijk) waarop een informatiebeeld gewenst 
is (geografische afbakening). Dit gebeurt aan de hand 
van verzamelde signalen over mogelijke misstanden zoals 
ondermijnende criminaliteit. In de drie daaropvolgende 
informatiefases wordt stapsgewijs relevante data verzameld 
waarmee het informatiebeeld wordt opgebouwd 
en uitgebreid. De eerste informatiefase richt zich op 
informatie die wordt verzameld met behulp van eenvoudig 
intern bronnenonderzoek (objectniveau). De tweede 
informatiefase richt zich op informatie die wordt verzameld 
met behulp van observaties3 (objectniveau) en de laatste 
informatiefase bevat een intensiever binnengemeentelijk 
bronnenonderzoek en een check bij ketenpartners onder 
bestaande convenanten (object- en subjectniveau). 

Na elke informatiefase volgt een weging van de verzamelde 
data. Deze weging bestaat uit een mondelinge bespreking 
van het voorlopige beeld dat is opgebouwd. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om per object te beoordelen 
of er een noodzaak is om deze verder te verdiepen in de 
volgende informatiefase, waarin aanvullende indicatoren 
worden getoetst. Na het wegingsmoment vallen de locaties 
waarover weinig of geen zorgelijke signalen bestaan uit 
de selectie. De locaties waar de indicatoren zich juist 
opstapelen gaan door naar een volgende informatiefase. 
Hierin worden deze adressen met behulp van nieuwe 
indicatoren verder verdiept. De stelregel hierin is: hoe groter 
de set aan gebruikte indicatoren, des te completer het 
informatiebeeld wordt en er een stevigere onderbouwing 
ontstaat voor de eventuele (bestuurlijke) interventie(s) die 
volgen. Afhankelijk van het ontstane informatiebeeld, wordt 
toegewerkt naar concrete handelingsperspectieven. Zie 
hiervoor de Handreiking interventies woningen. 

3 Niet-stelselmatig. Het doel van deze handreiking is niet opsporing van strafbare 
feiten, maar het opbouwen van een eerste informatiebeeld.

Toelichting Model Privacy Protocol
Wanneer er een opeenstapeling is van signalen over 
onrechtmatig gebruik van woningen kan dat aanleiding 
zijn om van een bepaald gebied binnen de gemeente een 
informatiebeeld op te stellen. Belangrijk bij de afweging 
welke signalen worden meegenomen zijn onderstaande 
vragen vanuit het Model Privacy Protocol.  

Weging 1 Zijn de signalen te kwalificeren als mogelijke 
ondermijning?  

Weging 2A Hebben de signalen betrekking op een taak of 
bevoegdheid van de gemeente? 

Weging 2B Valt het onderzoeksgebied binnen het 
grondgebied van de gemeente? 

Weging 3 Zijn de signalen zwaar genoeg om te verdiepen? 

Voor de signaalanalyse (weging 1) kan gebruik 
worden gemaakt van de “Checklist ten behoeve van 
beoordelingskader ondermijning”. Dit is een bijlage van het 
Model Privacy Protocol. 

Criteria voor weging 3 kunnen zijn dat het signaal recent 
moet zijn, voldoende concreet is, of dat het signaal 
aansluit bij de uitkomst van een fenomeenanalyse waar 
extra aandacht op nodig is. Het is aan te raden om deze 
onderbouwing vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in het 
invultemplate.

1.7 Invultemplate in Excel 
Ter ondersteuning bij het opbouwen van een informatie-
beeld volgens deze handreiking is een invultemplate 
ontwikkeld in Excel. Er kan ook gebruik gemaakt worden 
van een eigen invultemplate of een andere (analyse- of 
visualisatie-) tool, als dat beter aansluit bij de dagelijkse 
werkzaamheden binnen de gemeente. Het is aan te raden 
om naast het invultemplate in Excel ook een digitale kaart 
van het gebied te maken zodat de indicatoren uit het 
informatiebeeld op de kaart gevisualiseerd kunnen worden. 
Hiervoor kan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) 
worden gebruikt of daarvoor geschikte datavisualisatie 
software (zoals PowerBI) als dat beschikbaar is binnen de 
gemeente. 
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Naast de invultemplate in Excel zijn er andere tools die 
gebruikt kunnen worden om een informatiebeeld op te 
bouwen. TNO heeft een tool ontwikkeld waarmee gemeenten 
datasets kunnen combineren en analyseren, bijvoorbeeld 
voor het thema onrechtmatig gebruik van woningen. Op 
basis van informatie die gemeenten in de tool plaatsen wordt 
een normbeeld gemaakt. Vervolgens geeft de tool aan welke 
ingevoerde adressen afwijken van dit normbeeld en op basis 
waarvan deze afwijken. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het 
altijd herleidbaar is waarom adressen uit de tool naar voren 
zijn gekomen. Daarbij leert de tool van het zoekgedrag van de 
gebruiker en worden adressen op een kaart gevisualiseerd. 
De tool kan gezien worden als een hulpmiddel om via 
een andere insteek (afwijking van normbeeld t.o.v. risico-
indicatoren) zicht te creëren op kwetsbare locaties. Adressen 
die uit de tool naar voren komen zijn interessant om nader 
te onderzoeken. Deze tool is te vinden op het Kennisplatform 
Ondermijning4.

4 https://www.kennisplatformondermijning.nl

1.8 Verschillen in informatiepositie  
Een goede informatiepositie is van belang bij het in kaart 
brengen, organiseren en handhaven van de openbare 
orde. In de praktijk blijken gemeenten te verschillen 
in de mogelijkheden waarover zij beschikken en de 
informatiepositie die zij hebben. Dit heeft onder andere 
te maken met het feit dat elke gemeente autonoom is 
en zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van haar 
informatievoorziening. Dit heeft onder andere te maken 
met de mate van datavolwassenheid van de organisatie, 
bijvoorbeeld of zij de beschikking hebben over een centrale 
datavoorziening zoals een Veiligheidsinformatieknooppunt 
(VIK), of juist niet. Iedere gemeente kan gebruik maken van 
de handreiking, maar de verkrijgbaarheid van de benodigde 
data en de beschikbare capaciteit voor zowel de startfase 
als het verwerken van de data in het invultemplate kan per 
gemeente verschillen. Om deze reden kiest de gebruiker zelf 
voor indicatoren die gemeten kunnen worden.

https://www.kennisplatformondermijning.nl
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1. Zijn signalen te kwalificeren als mogelijke ondermijning? 
2A. Valt het onderzoekgebied binnen het grondgebied v/d gemeente?  
2B. Kan de gemeente haar wettelijke taak of bevoegdheid toepassen?  
3. Zijn de signalen zwaar genoeg om te verdiepen?

Check Privacy Officer

Opstellen basisdataset    
Samenbrengen basisregistraties BAG, HR, 
BRP (geaggregeerd) en het scoren van 
signalen en eerste indoctaoren

Verzamelen van signalen 
Vaststellen onderzoeksgebied op basis van 
signalen (geografische afbakening)
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2. Startfase

2.1 Keuze voor een onderzoeksgebied
Het proces start bij het definiëren van het 
onderzoeksgebied, dus het selecteren van het gebied 
of de wijken daarbinnen waarop een informatiebeeld 
gewenst is. Dit is de geografische afbakening. Het kiezen 
voor een onderzoeksgebied kan op verschillende manieren 
plaatsvinden. 

Signalen van ondermijnende criminaliteit
In principe dient het te gaan om een gebied waarover 
concrete signalen zijn dat er sprake is van mogelijke 
ondermijnende criminaliteit. Voor de definiëring van 
ondermijnende criminaliteit wordt aangesloten bij de 
kenmerken die de Afdeling advisering van de Raad van 
State in haar advies noemt5. Signalen kunnen bijvoorbeeld 
afkomstig zijn van:

• Burgers (bijvoorbeeld via een MMA-melding of 
andere meldsystemen)

• Politie
• Eigen observatie/collega’s binnen de gemeentelijke 

organisatie
• Woningcorporaties/makelaars
• Vastgoedeigenaren
• Nutsbedrijven

Een andere mogelijke bron van signalen is bijvoorbeeld 
het dashboard Zicht op Ondermijning6 (BZK). Zicht op 
ondermijning is volledig open beschikbaar en geeft op 
buurt- en wijkniveau inzicht in fenomenen gerelateerd 
aan ondermijnende criminaliteit. Een verontrustend 
beeld over de relatieve kwetsbaarheid van een gebied 
kan een concreet signaal vormen dat aanleiding geeft 
om een meer gedetailleerd risicobeeld op te stellen. De 
betrokken ambtenaar verzamelt de signalen over mogelijk 
onrechtmatig gebruik van woningen die bekend zijn binnen 
de eigen organisatie en bij ketenpartners.

5 Zie het rapport van de Raad van State: ‘De rol van gemeenten in de bestuur-
lijke en integrale aanpak van ondermijning’. Voorlichting van de Afdeling 
advisering van de Raad van State van 20 maart 2019. P. 17.

6 https://www.zichtopondermijning.nl

2.2 Opstellen basisdataset 
Voor het opstellen van de basisdataset zijn gegevens uit de 
BAG, en hit/no hit informatie over bewoning op adresniveau 
uit de BRP (het object is bewoond ja of nee) nodig. Hierbij 
zijn de gegevens uit de BRP geaggregeerd en niet naar 
personen herleidbaar. 

Deze twee informatiebronnen vormen de basis van het 
informatiebeeld op de geselecteerde panden. Wanneer de 
gegevens van de BRP en BAG nog niet (volledig) beschikbaar 
of actueel zijn, is het raadzaam om hierover contact op te 
nemen met de bronhouder(s) van de BRP en/of BAG binnen 
de gemeente. Deze bronhouder(s) kunnen tevens ook hulp 
bieden bij het opstellen van de basisdataset.

2.3 Aanvullen basisdataset
De signalen die ten grondslag liggen aan het informatie beeld 
kunnen vervolgens aan de basisdataset worden toegevoegd 
als eerste indicatoren. Een adres (of object) scoort wanneer 
er sprake is van een signaal. In het invultemplate is uitgewerkt 
hoe van een signaal een indicator kan worden gemaakt.

Het is belangrijk om in elke informatiefase overleg te 
hebben met de Privacy Officer binnen de organisatie. 
Samen met de Privacy Officer wordt namelijk bepaald of, en 
zo ja welke, gemeentelijke bronnen naar aanleiding van de 
signalen uit de startfase kunnen worden geraadpleegd. De 
Privacy Officer adviseert/bepaalt welke gegevens relevant 
zijn voor het informatiebeeld en dus kunnen worden 
verwerkt. In deze handreiking zijn de indicatoren de hit/
no hit vragen. Dit is privacy check 1 uit het Model Privacy 
Protocol en zal ook in informatiefase 1, 2 en 3 terugkomen. 

https://www.zichtopondermijning.nl
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2.4 Benodigde informatie
2.4 Bron Data

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Straatnaam; Huisnummer; Postcode; Pand ID;
Status; Gebruiksdoel; Oppervlakte

Geaggregeerde set van Basisregistratie Personen (BRP) Hoeveelheid inschrijvingen per adres

Startfase Signalen

2.5 Stappenplan
1. Stel in samenwerking met de bronhouder(s) of collega’s van ICT de basisdataset op basis van de BRP en BAG.

2. Verwerk deze basisdataset in het invultemplate. 

3. Vul de basisdataset aan met de signalen uit de startfase. In het invultemplate staat aangegeven hoe hiervan indicatoren kunnen worden gemaakt.
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Weging van uitkomsten informatiefase 1. Mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen die mee 
gaan naar volgende fase.

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag. 12Toevoegen binnengemeentelijke 
informatie (light)
Uitvoeren van intern bronnenonderzoek aan 
de hand van indicatoren
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3. Informatiefase 1

3.1 Toevoegen van binnengemeentelijke   
 informatie 
In deze eerste informatiefase wordt het informatiebeeld 
verdiept met behulp van laagdrempelige indicatoren 
op basis van informatie die beschikbaar is binnen de 
gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld bij afdelingen als 
VTH, Burgerzaken en Sociale zaken) en bij ketenpartners 
zoals vermeld in paragraaf 2.1. Het gaat in deze fase 
om gegevens op adresniveau. Er zijn ketenpartners die 
desgewenst informatie op geaggregeerd niveau (straat of 
buurtniveau) mogen delen met de gemeente7. De keuze 
voor indicatoren hangt af van de beschikbaarheid en 

7  De interne organisatie en beschikbare samenwerkingsverbanden met keten-
partners kunnen verschillen per gemeente en regio.

toegankelijkheid van de informatie binnen de gemeente en 
bij ketenpartners. Zoals in de inleiding werd aangegeven, is 
de stelregel: hoe meer indicatoren worden gemeten, hoe 
completer het informatiebeeld wordt. 

Naast algemene indicatoren, zijn enkele indicatoren van 
toepassing op themagerichte uitingsvormen van onrechtmatig 
gebruik van woningen. Er zijn geen specifieke, themagerichte 
indicatoren voor verdovende middelen in deze informatiefase 
gedefinieerd.

3.2 Beschikbare indicatoren
 ALGEMENE INDICATOREN
  Naam indicator Bron

1.1 Signalen uit startfase Startfase

1.2 Eerdere gemeentelijke interventies Intern bronnenonderzoek

 THEMA GERICHTE INDICATOREN
 Naam indicator Illegale 

prostitutie
Illegale 
huisvesting

Verdovende 
middelen

Bron

1.3 BRP inschrijvingen in pand zonder woonbestemming X X BRP + BAG

1.4 Er bestaat een verhuurvergunning op het adres, maar geen  
 BRP-inschrijving

X BRP + VTH

1.5 Sprake van overbewoning X BRP + BAG

3.3 Stappenplan
1. Maak een selectie uit de lijst van beschikbare lindicatoren uit paragraaf 3.1.

2.  Start het bronnenonderzoek en vraag collega’s van andere afdelingen waar nodig om hulp. 

3. Verwerk de nieuwe informatie in het invultemplate.
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3.4 Toelichting indicatoren
1.1 Signalen uit de Startfase Startfase 

De signalen die ten grondslag liggen aan de keuze voor het geselecteerde gebied worden als eerste aan de basisdataset toegevoegd. Zie het 
invultemplate voor een voorbeeld van hoe van een signaal een indicator kan worden gemaakt.

Scoort bij: aanwezigheid van signalen van praktijkprofessionals

1.2 Eerdere gemeentelijke interventies Intern brononderzoek

Deze indicator is een verzamelindicator voor de handhavingsgeschiedenis van een adres. Het is afwijkend wanneer er op een adres (m)eerdere 
interventies zijn gepleegd, controles zijn uitgevoerd, handhavingstrajecten zijn gestart en/of als er bestuurlijke dossiers/rapportages over het adres 
bekend zijn. Mogelijk bezit het pand specifieke eigenschappen die het aantrekkelijk maken voor crimineel gebruik. Beschrijf bij deze indicator ook 
wat er zich heeft plaatsgevonden en hoe dat wel of niet is opgelost.

Scoort bij: wanneer eerdere gemeentelijke interventies, controles, handhavingstrajecten en/of bestuurlijke rapportages/dossiers bekend zijn op 
het adres. Bij scoren beschrijven wat er zich heeft plaatsgevonden en of dit te relateren is aan ondermijningsproblematiek

1.3 BRP-inschrijvingen in pand zonder woonbestemming BRP + BAG

Een BRP-inschrijving in een pand zonder woonbestemming is afwijkend. Dit kan duiden op gebrekkig toezicht vanuit de gemeente op het gebruik van 
vastgoed, wat de kwetsbaarheid voor crimineel misbruik verhoogt. Het is echter ook mogelijk dat de gemeentelijke administratie niet op orde is. 

Scoort bij: wanneer er sprake is van een BRP-inschrijving in pand zonder woonbestemming

1.4 Er bestaat een verhuurvergunning op het adres,   
 maar geen BRP-inschrijving

BRP + VTH

Het verhuren van een woning (of een gedeelte hiervan) is in sommige gemeenten vergunningplichtig. Zodra een pand deze vergunning heeft, 
maar hier geen gebruik van maakt is dit opvallend gezien de potentiële inkomsten die worden misgelopen.

Adres scoort wanneer er een (kamer)verhuur vergunning op locatie bestaat, maar er geen inschrijvingen in de BRP bekend zijn

1.5 Sprake van overbewoning BRP + BAG

Als een woning door een te groot aantal personen wordt bewoond kan dit veiligheids- en gezondheidsrisico's of mensonwaardige 
levensomstandigheden opleveren. Hierbij wordt in sommige gevallen gepoogd zoveel mogelijk personen in één huis te vestigen. Wanneer in een 
woning op illegale wijze arbeidskrachten worden gehuisvest, heeft dit ook een verhoogd risico op uitbuiting op de werkvloer.

Scoort wanneer er te weinig gebruiksoppervlakte is voor het aantal ingeschreven personen (<12m2 per persoon) (art. 7:18 bouwbesluit).

3.5 Wegingsmoment na informatiefase 1
Na afloop van de eerste informatiefase vindt een wegings-
moment plaats. Dit wegingsmoment is een fysiek overleg 
met de betrokken collega’s binnen de gemeente, waaronder 
de Privacy Officer. Een vorm hiervoor is bijvoorbeeld een 
Lokaal Informatie Overleg (LIO) of een signaaloverleg. In dit 
overleg worden de resultaten van de eerste informatiefase 
besproken. Welke adressen zijn opvallend omdat zij al op 
meerdere indicatoren positief scoren? De uitkomsten 

van dit wegingsmoment worden vastgelegd in het 
invultemplate. Daarna volgt Informatiefase 2.

Informatiefase 2 bestaat voornamelijk uit een fysieke of 
digitale observatie. Juist de combinatie van kwetsbare locaties 
uit Informatiefase 1 en objectief waarneembare informatie 
uit observaties (Informatiefase 2) zorgt voor een compleet 
informatiebeeld.
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Weging van uitkomsten informatiefase 2. Mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen die mee 
gaan naar volgende fase.

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag. 15Toevoegen van informatie uit observaties 
(digitaal/fysiek)
Informatiebeeld aanvullen met objectief 
waarneembare indicatoren
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Handreiking informatiebeeld onrechtmatig gebruik van woningen voor gemeentenHandreiking informatiebeeld onrechtmatig gebruik van woningen voor gemeenten

4. Informatiefase 2

4.1 Toevoegen van informatie uit fysieke   
 observaties
Na het scoren van de indicatoren uit de eerste 
informatie   fase kan de volgende indicatorenset worden 
getoetst. Informatiefase 2 bestaat uit indicatoren die 
deels digitaal of fysiek kunnen worden waargenomen 
zonder binnentreding van het pand of verwerking van 
persoonsgegevens. Eventueel kunnen binnen de gemeente 
aanwezige geografische informatiesystemen aanvullende 
ondersteuning bieden in deze fase. 

De observatieronde kan worden uitgevoerd door 
medewerkers van de afdeling Veiligheid en/of Toezicht 
en Handhaving. In het invultemplate zijn hulpmiddelen te 
vinden die gebruikt kunnen worden in de observatiefase. 
Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de 
webapplicatie https://www.signaleringstool.nl8. 

8 Https://www.signaleringstool.nl is een hulpmiddel voor het vastleggen van 
fysieke observaties en is eenvoudig te gebruiken op een mobiele telefoon. 
Voor meer informatie neem contact op met informatiebeeld@taskforce-riec.nl.

4.2 Beschikbare indicatoren
 ALGEMENE INDICATOREN
  Naam indicator Bron

2.1 Verloederd pand Observatie

2.2 Spookbewoning Observatie + handreiking 
spookbewoning

2.3 Woning heeft kwetsbare ligging Observatie 

2.4 Opvallende afscherming Observatie 

2.5 Adres is ‘verwonderlocatie’ Observatie + professioneel 
oordeel observant

 THEMA GERICHTE INDICATOREN
 Naam indicator Illegale 

prostitutie
Illegale 
huisvesting

Verdovende 
middelen

Bron

2.6 Afwijkende aanloop van bezoekers/flitsbezoeken in  
 en uit pand

X X Meerdere observatie-
momenten + professioneel 
oordeel observant

2.7 Indicatoren productie van verdovende middelen X Observatie

2.8 Sprake van contra-observatie X X Observatie

2.9 Tekenen van overbewoning X Observatie + navraag bij 
wijkprofessional

https://www.signaleringstool.nl
Https://www.signaleringstool.nl
mailto:informatiebeeld%40taskforce-riec.nl?subject=
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4.3 Stappenplan
1. Onderzoek welke collega(‘s) capaciteit hebben om de fysieke observatieronde uit te voeren. 

2. Zorg voor een lijst met adressen en de geselecteerde indicatoren vanuit het invultemplate die zij kunnen meenemen.

3. Voer de observatieronde uit.

 4. Verwerk na afloop de resultaten uit de observatieronde in het invultemplate. 

4.4 Toelichting indicatoren
2.1 Verloederd pand Observatie 

Verloedering kan er op duiden dat de vastgoedeigenaar weinig verantwoordelijkheid neemt voor het (gebruik van) zijn pand. Wanneer een pand 
verloedert, wordt het minder aantrekkelijk voor bonafide gebruikers om zich hier te vestigen. Ook kan het er op duiden dat de bewoonbaarheid 
van een pand ondergeschikt is aan andere doelen van de gebruiker. Dit verhoogt de kwetsbaarheid van de locatie voor malafide activiteiten.

Scoort bij verloedering van het pand (bijv. afgebladderde verf, gebarsten ramen, zichtbare lekkages, slecht onderhouden directe omgeving zoals 
wildgroei van onkruid)

2.2 Spookbewoning Observatie + handreiking spookbewoning

Spookbewoning houdt in dat er geen inschrijving op het adres is, maar er wel tekenen zijn van zichtbare bewoning. Niet elke verschijningsvorm van 
spookbewoning is een uiting van ondermijnende criminaliteit. Toch kent dit probleem in een aantal gevallen een link hiermee. Spookbewoning is 
een manier om buiten het zicht van de overheid gebruik te maken van de faciliterende rol die vastgoed kan spelen in bijna ieder criminaliteitsproces.

Scoort bij tekenen van bewoning op een adres zonder BRP-inschrijving. Om spookbewoning in kaart te brengen kan eventueel gebruik gemaakt 
worden van de Handreiking Informatiebeeld Spookbewoning

2.3 Woning heeft kwetsbare ligging Observatie

Woningen die anoniem liggen, ervaren over het algemeen minder sociale controle/toezicht. Bijvoorbeeld doordat een locatie aan een 
doodlopende straat ligt, die enkel wordt gebruikt door bestemmingsverkeer, of wanneer op een locatie geen (over)buren zijn. Dit verhoogt de 
mogelijkheden om malafide activiteiten effectief af te schermen. Dit maakt de locatie relatief kwetsbaar.

Scoort bij woningen die gevestigd zijn aan een doodlopende straat en/of geen (over)buren hebben met zicht op het pand

2.4 Opvallende afscherming Observatie

Het is opvallend wanneer een pand nadrukkelijk is afgeschermd van de omgeving. Denk hierbij aan het volledig wegnemen van het zicht in de woning. 
Hierbij valt onder andere te denken aan dichtgetimmerde ramen, rolluiken of (bouw)folie en/of ramen en deuren die opvallend zijn afgeschermd.

Scoort bij opvallende afscherming waardoor er geen zicht is op eventuele activiteit in de woning (inschatting ambtenaar)

2.5 Adres is ‘verwonderlocatie’ Observatie + professioneel oordeel observant

BOA's of wijkagenten die actief zijn in een specifiek gebied hebben kennis over wat er zich in daar afspeelt. Het 'onderbuikgevoel' of het 'niet-pluis 
gevoel' van een dergelijke praktijkfunctionaris is vaak een professionele inschatting van de kwetsbaarheid van een locatie voor malafide praktijken. 
De verwonderlocatie is een oplossing voor het gegeven dat de huidige lijst met indicatoren niet limitatief is. Door nauwkeurig te beschrijven 
waarom een locatie nader bekeken dient te worden kunnen nieuwe indicatoren gevormd worden en in die zin draagt deze optie ook bij aan 
mogelijke uitbreiding van de bestaande indicatorenset.

Tijdens de observatie kan de observant vaststellen dat een adres niet of weinig op specifieke indicatoren scoort, maar dat deze wel een 'niet pluis 
gevoel' krijgt. Bij scoren onderbouwen waarom dit het geval is (dit kan in het invultemplate)
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2.6	 Afwijkende	aanloop	van	bezoekers/flitsbezoeken	in	 
 en uit pand.

Meerdere observatiemomenten + professioneel 
oordeel observant

Een afwijkende aanloop van bezoekers of 'flitsbezoeken' houdt in dat er over een bepaald tijdsbestek (niet-incidenteel) meerdere personen de 
woning betreden en verlaten. Dit zou kunnen duiden op structurele handelsactiviteiten, wat opvallend is voor panden met een woonfunctie. 
Dergelijke adressen zijn vaak bekend bij in het gebied aanwezige professionals.  

Scoort bij herhaaldelijke constatering of meldingen van opvallende aanloop van bezoekers of flitsbezoeken in en uit de woning, over een 
structureel langere periode

2.7 Indicatoren productie van verdovende middelen Observatie

Deze indicator bevat alle kleine, waarneembare indicatoren die kunnen duiden op een locatie waar drugs wordt geproduceerd (zie kader). 

Scoort bij constatering van indicatoren productie van verdovende middelen

Indicatoren van productie van verdovende middelen:
• Condens op de ruiten
• Zichtbare lekkage
• Afzuiginstallaties
• Een zoemend geluid
• Lichte geur van anijs/hennep

2.8 Sprake van contra-observatie Observatie

Contra-observatie vindt plaats met als doel om actief zicht te houden op de omgeving. Bijvoorbeeld door middel van personen die toezicht houden en 
camerabeveiliging. Door gebruik van contra-observatie kan illegaal gebruik van vastgoed worden beveiligd en kunnen controles tijdig worden opgemerkt. 

Scoort bij opvallend actief toezicht gericht op de omgeving van een woning.

2.9 Tekenen van overbewoning Observatie + navraag bij wijkprofessional

Als een woning door een te groot aantal personen wordt bewoond kan dit veiligheids- en gezondheidsrisico's of mensonwaardige 
levensomstandigheden opleveren. Hierbij wordt in sommige gevallen gepoogd zoveel mogelijk personen in één huis te vestigen. Wanneer in een 
woning op illegale wijze arbeidskrachten worden gehuisvest, heeft dit ook een verhoogd risico op uitbuiting op de werkvloer. Dergelijke adressen 
zijn vaak bekend bij in het gebied aanwezige professionals.

Scoort bij signalen of zichtbare tekenen van overbewoning zoals overmatig huisvuil, parkeeroverlast of overmatige vervoersbewegingen van 
uitzendbureaus rondom het pand. 
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4.5 Wegingsmoment na informatiefase 2
Na afloop van Informatiefase 2 vindt het tweede 
wegingsmoment plaats. Dit wegingsmoment is een fysiek 
overleg met de betrokken collega’s binnen de gemeente. In 
dit overleg worden de resultaten tot nu toe besproken. 

In het overleg ten behoeve van het wegingsmoment is het 
raadzaam om alle betrokken personen uit de voorgaande 
fases uit te nodigen, zodat de juiste duiding gegeven kan 
worden aan de verzamelde informatie. Met name de 
observanten uit de huidige, fysieke, observatieronde zijn 
hierin van belang. 

In dit wegingsmoment moet worden bepaald op welke 
adressen een verdere verdieping gewenst is. Het is hierbij 
aan te raden om zo selectief mogelijk te zijn en ervoor 
te zorgen dat een zo klein mogelijk aantal adressen 
meegenomen wordt naar Informatiefase 3. In deze laatste 
informatiefase wordt namelijk aanspraak gemaakt op (meer) 
gevoeligere persoonsinformatie. Daarnaast vraagt het 
uitzoeken van de indicatoren in deze fase om meer capaciteit. 

Wanneer de uitkomsten van het tweede wegingsmoment 
zijn verwerkt kan er gestart worden met Informatiefase 3.

In het invultemplate zijn nu al veel verschillende 
indicatoren verwerkt. In de eerste informatiefase zijn 
basisregistraties en interne bronnen geraadpleegd. 
Hierbij is in de huidige fase (Informatiefase 2) het 

informatiebeeld aangevuld middels de uitvoering van 
(fysieke) observatierondes. Door de combinatie van deze 
twee benaderingen ontstaat er een steeds completer 
beeld over de geselecteerde adressen.
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Weging van uitkomsten informatiefase 3. Mondeling bespreken 
met de betrokken collega's. Kiezen van een vervolgscenario.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag. 20Toevoegen binnengemeentelijke 
informatie (zwaar)
Uitvoeren van intern bronnenonder zoek 
aan de hand van indicatoren
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5. Informatiefase 3

5.1 Toevoegen van binnengemeentelijke   
 informatie 
In de laatste informatiefase wordt het opgestelde informatie-
beeld verdiept met behulp van indicatoren op basis van 
binnengemeentelijke informatie (intern bronnenonderzoek). 
Alleen de adressen die zijn overgebleven na het laatste 
wegingsmoment worden hierin meegenomen. 

De indicatoren zijn gebaseerd op informatie die bij de eigen 
afdeling of andere afdelingen binnen de gemeentelijke 
organisatie9 op te vragen is, of in het geval van sommige 
gemeenten via het hennep-convenant bij de netbeheerders 
kan worden opgevraagd. De Privacy Officer is hierbij betrokken 
om vast te stellen welke gemeentelijke bronnen mogen worden 
geraadpleegd en welke informatie relevant (proportioneel) 
wordt bevonden om te verwerken ten behoeve van het 
informatiebeeld. Let op! In de fase kunnen ook 

9 Het afvalverwerkingsbedrijf wordt vanwege de directe informatie-uitwisseling 
met de afdeling Milieu van gemeenten beschouwd als interne bron.

persoonsgegevens worden verwerkt. Er zijn geen specifieke, 
themagerichte indicatoren voor illegale prostitutie in deze 
informatiefase gedefinieerd.

Informatie over de indicatoren uit deze fase kan weer 
worden verwerkt in het invultemplate. Na deze fase 
is het informatiebeeld compleet en kunnen op basis 
van het opgestelde beeld onderbouwd mogelijke 
handelingsperspectieven worden geformuleerd.

5.2 Beschikbare indicatoren
 ALGEMENE INDICATOREN
  Naam indicator Bron

3.1 Eigenaar staat in het RNI-register Intern bronnenonderzoek

3.2 Gemeentelijke belastingen worden contant of vanuit het buitenland betaald Intern bronnenonderzoek

3.3 Klachten/meldingen Intern bronnenonderzoek

 THEMA GERICHTE INDICATOREN
 Naam indicator Illegale 

prostitutie
Illegale 
huisvesting

Verdovende 
middelen

Bron

3.4 Afwijkend energiegebruik op woningniveau X X Netbeheerder

3.5 Afwijkend watergebruik op woningniveau X X Drinkwaterbedrijf

3.6 Hoge doorloop van inschrijvingen X BRP

3.7 Opvallend veel huisafval X X Afvalverwerkingsbedrijf

3.8 Woning is in bezit en/of gebruik van een uitzendbureau X Intern bronnenonderzoek
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5.3 Stappenplan
1. Maak een selectie uit de lijst van beschikbare lindicatoren uit paragraaf 5.2. 

2. Start het interne bronnenonderzoek en vraag collega’s van andere afdelingen hierbij waar nodig om hulp. 

3. Verwerk de nieuwe informatie in het invultemplate.

4. Het informatiebeeld is nu compleet.

5.4 Toelichting indicatoren
3.1 Eigenaar staat in het RNI-register Intern bronnenonderzoek

Wanneer een eigenaar van een woning niet op een (Nederlands) adres staat ingeschreven, maar wel in het RNI staat betekent dit dat deze in het 
buitenland woont of bewust niet op een adres staat ingeschreven. De afstand van de eigenaar tot de woning beperkt de mate van toezicht op (het 
gebruik van) de woning en verhoogt daardoor de kwetsbaarheid.

Scoort wanneer de eigenaar van de woning staat ingeschreven in de RNI 

3.2 Gemeentelijke belastingen worden contant of vanuit het buitenland betaald Intern bronnenonderzoek

Wanneer gemeentelijke belastingen met contant geld of vanuit het buitenland worden betaald is dat opvallend. Dit kan duiden op afscherming 
of een indicatie zijn van een grote afstand van de eigenaar tot de woning. Dit beperkt de mate van toezicht op (het gebruik van) de woning en 
verhoogt daardoor de kwetsbaarheid.

Scoort bij contante betaling van gemeentelijke belastingen of wanneer deze vanuit het buitenland worden overgemaakt 

3.3 Klachten/meldingen Intern bronnenonderzoek

Burgers hebben de mogelijkheid om bij de gemeente een melding of klacht in te dienen die betrekking heeft op een locatie. Een klacht of melding 
van burgers kan aanleiding geven tot het doen van onderzoek naar overtredingen en/of strafbare feiten. Hiermee geeft een klacht of melding 
een indicatie van onregelmatigheden op een locatie. Relevante klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: stankoverlast, geluidsoverlast, afvaloverlast, 
parkeeroverlast, etc. Hiervoor zijn diverse systemen, verschillend per gemeente, beschikbaar zoals Buitenbeter of Fixi. Relevante MMA-meldingen 
kunnen hier ook aan toegevoegd worden, mits de gemeente daarbij is aangesloten.

Scoort bij een of meerdere relevante klachten en/of meldingen over de woning in de afgelopen vijf jaar

3.4 Afwijkend energiegebruik op woningniveau Netbeheerder

Een afwijkend hoog of laag energieverbruik ten opzichte van de verwachting die voortkomt uit de woonfunctie van een pand, kan een indicatie zijn 
van onrechtmatig gebruik van het pand. Voorbeelden hiervan zijn overbewoning, drugsproductie en/of het aftappen van stroom10.

Scoort bij constatering van afwijkend energiegebruik in de woning

3.5 Afwijkend watergebruik op woningniveau Drinkwaterbedrijf

Een afwijkend hoog of laag waterverbruik ten opzichte van de verwachting die voortkomt uit de woonfunctie van een pand, kan een indicatie zijn 
van onrechtmatig gebruik van het pand. Voorbeelden hiervan zijn overbewoning of drugsproductie.

Scoort bij constatering van afwijkend watergebruik in de woning

10

10 Een mogelijke verklaring is het gebruik van zonnepanelen. Bij een beperkte selectie 
van adressen in deze fase, dient hierop fysiek te worden gecontroleerd. Het is 
hiernaast ook in negatieve zin opvallend wanneer er zonnepanelen aanwezig zijn, 
zonder dat deze zijn aangemeld bij de netbeheerder.
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3.6 Hoge doorloop van inschrijvingen Intern bronnenonderzoek

Een hoge doorloop van inschrijvingen in de BRP kan duiden op een ‘doorsluisconstructie’ van personen. Dit kan gedaan worden om te frauderen 
met activiteiten waar een BRP-inschrijving bij nodig is. Denk hierbij aan het verkrijgen van een bankrekening, georganiseerde uitkeringsfraude  
en/of mensenhandel.

Scoort wanneer er sprake is van een hoge doorloop van inschrijvingen (twee of meer wisselingen in de laatste vijf jaar). Corrigeer hierbij voor 
studentenhuizen

3.7 Opvallend veel huisafval Afvalverwerkingsbedrijf

Een opvallend hoeveelheid huisafval t.o.v. wat een gemiddeld Nederlands huishouden aan huisafval produceert, kan duiden op overbewoning of 
spookbewoning.

Scoort bij constatering van opvallende hoeveelheden huisafval

3.8 Woning is in bezit en/of gebruik van een uitzendbureau Intern brononderzoek

Steeds meer uitzendbureaus11 verwerven of huren vastgoed voor het huisvesten van medewerkers. Dit werkt – zeker bij seizoenarbeiders – een 
afhankelijkheidsrelatie in de hand, wat de kwetsbaarheid voor uitbuiting van de medewerkers verhoogt. Dit verdienmodel is hiernaast bijzonder 
kwetsbaar voor overbewoning. 

Scoort wanneer de woning in bezit en/of gebruik is van een uitzendbureau

5.5 Wegingsmoment na Informatiefase 3
Nu Informatiefase 3 afgerond is, kunnen de uitkomsten nog 
een laatste keer worden gewogen. Dit gebeurt wederom 
in een fysiek overleg met de betrokken collega’s. Concreet 
gaat het in dit wegingsmoment om de vraag of de signalen 

op basis van het informatiebeeld voldoende zijn bevestigd 
om door te gaan met het onderzoek. Eventueel kunnen 
niet gescoorde indicatoren alsnog worden gescoord om het 
informatiebeeld op dit selecte aantal adressen aan te vullen.  

11

11 De hoofd-SBI-code voor uitzendbureaus begint met 78.
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 Uitwerken en uitvoeren van 
interventiemogelijkheden 
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6. Afronding informatiebeeld

Bij het afronden van het informatiebeeld wordt een lijst met 
adressen opgesteld  waar bestuurlijke acties op kunnen 
worden ondernomen. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar: 
enkelvoudig optreden van de gemeente (toezicht/handhaving) 
in de vorm van een BRP-controle of multidisciplinair optreden 
(bestuurlijke of integrale controle met ketenpartners).
Enkele denkbare scenario’s zijn hier onder uitgewerkt:

BRP-controle 
Tijdens een BRP-controle controleert de gemeente de 
adresregistratie. Als een adresregistratie niet klopt kan dit 
worden aangepast in de gemeentelijke informatiesystemen 
en kan worden gehandhaafd zoals door het opleggen van 
een bestuurlijke boete op basis van de Wet Basisregistratie 
personen (art. 4:17) of op basis van de Wabo (art. 2:1 lid 1 
sub c Wabo, strijdig gebruik met het bestemmingsplan).  

Bestuurlijke en/of integrale controle
Andere gronden om een pand te bezoeken kunnen gevonden 
worden in de controlebevoegdheden van (gemandateerde) 
ketenpartners. Hierbij valt te denken aan bouw- en woning-
toezicht, Omgevingsdienst, ISZW en woningcorporaties. 

Handhaven
Tijdens het opstellen van het informatiebeeld zijn 
onregelmatigheden gesignaleerd, waarop vanuit de 
gemeentelijke handhavingstaak kan worden ingegrepen. 
Zie voor veel voorkomende misstanden en toepasselijke 
interventies de Handreiking Interventies Woningen. De regie 
en uitvoering van deze casuïstiek of interventie(s) ligt bij de 
betreffende gemeentelijke onderdelen.

Afsluiten informatiebeeld 
Er lijkt op basis van de signalen en de informatie uit het 
informatiebeeld geen sprake van onregelmatigheden te zijn. 
Het informatiebeeld wordt afgesloten zonder dat er een 
interventie volgt. Wel is het verstandig om gesignaleerde 
bijzonderheden vast te leggen met het oog op toekomstige, 
aanvullende informatie.  



 

Contact
informatiebeeld@taskforce-riec.nl
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