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1.1 Doel 
Binnen de ondermijningsproblematiek waar gemeenten 
mee te maken hebben, speelt het misbruik van vastgoed 
een belangrijke rol. Eén van de manieren waarop dit 
plaatsvindt is spookbewoning. Onder spookbewoning 
wordt verstaan: een situatie van illegale bewoning van een 
huis, appartement of ruimte zonder woonbestemming. 
Hierbij staat een bewoner (doorgaans huurder) niet 
ingeschreven op het betreffende adres, met als gevolg dat 
de BRP niet op orde is. Dit verstoort allerlei gemeentelijke 
processen waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie 
uit de BRP. Hierbij kan spookbewoning faciliterend zijn aan 
ondermijnende criminaliteit. 

Niet elke verschijningsvorm van spookbewoning is een 
uiting van ondermijnende criminaliteit. Toch kent dit 
probleem in een aantal gevallen een link met ondermijning. 
Spookbewoning is een manier om buiten het zicht van 
de overheid gebruik te maken van de faciliterende rol die 
vastgoed kan spelen. Andere vormen van ondermijnende 
criminaliteit waarin vastgoed een faciliterende rol speelt 
zijn bijvoorbeeld de productie of opslag van verdovende 
middelen, illegale prostitutie en illegale huisvesting van 
arbeidsmigranten.

Middels de Handreiking Informatiebeeld Spookbewoning 
kunnen gemeenten een informatiebeeld opstellen van 
locaties1 die een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor 
spookbewoning. Deze signaleringstool maakt onderdeel 
uit van de Toolbox Vastgoed, waarin ook handreikingen 
zijn opgenomen om een informatiebeeld op te stellen 
op de thema’s productie en opslag van verdovende 
middelen, illegale prostitutie en illegale huisvesting van 
arbeidsmigranten en mogelijke handelingsperspectieven 
voor de gemeente.

1.2 Achtergrond 
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft vanuit de 
versterkingsgelden ondermijning de mogelijkheid 

1 We maken hierbij onderscheid tussen panden met een woonfunctie en 
panden die dat niet hebben zoals bedrijfspanden en opslaglocaties.

1. Inleiding

aangegrepen om de lokale aanpak van ondermijnende 
criminaliteit een impuls te geven. Een onderdeel daarvan 
is het versterken van de informatiepositie van gemeenten 
en hen tools te bieden 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 spookbewoning.

1.3 Informatiebeeld opbouwen 
In deze handreiking wordt een procesbeschrijving 
gegeven voor het opbouwen van een informatiebeeld van 
mogelijke spookbewoning 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 informatie2 keuzes 
maken 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)3. 
Daarnaast zijn interne en externe privacy juristen 
betrokken die hebben meegedacht en -gelezen tijdens de 
totstandkoming van deze handreiking.

2 Zie in dit kader het bestand ‘Zelfscan Verhogen Informatiepositie voor gemeenten’ 
van de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland.

3 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.	Kan	de	gemeente	haar	wettelijke	taak	of	bevoegdheid	toepassen?	 
2B.	Valt	het	onderzoekgebied	binnen	het	grondgebied	v/d	gemeente?	 
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. Kiezen van een vervolgscenario.

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 14.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 18.

1.5 Trechtermodel

Verzamelen van signalen 

Toevoegen 
van binnen-
gemeentelijke 
informatie

Toevoegen 
van buiten - 
gemeentelijke 
informatie

Toevoegen observatie indicatoren

Uitwerken en uitvoeren van 
bestuurlijke preventie- en 
interventiemogelijkheden 
1. Het onderbouwen van een BRP-

controle
2. Bestuurlijke en/of integrale controle
3. Afsluiten informatiebeeld









Opstellen basisdataset 
Samenvoegen basisregistraties BAG en BRP voor 
het vaststellen van leegstand en verwijderen 
frictieleegstand
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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 spookbewoning of 
ondermijnende criminaliteit. In de twee 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 intern bronnen-
onderzoek en een check bij ketenpartners onder bestaande 
convenanten (objectniveau) en de tweede informatiefase richt 
zich op het uitvoeren van fysieke observaties4 (objectniveau).

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 van spookbewoning 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 vastgoed. 
 

4 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 
mogelijke spookbewoning of ondermijnende criminaliteit, 
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.
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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 leegstand gevisualiseerd 
kan worden en er op deze wijze een geografische afbakening 
kan plaatsvinden. Hiervoor kan een Geografisch Informatie 
Systeem (GIS) worden gebruikt of daarvoor geschikte data-
visualisatie software (zoals PowerBI) als dat beschikbaar is 
binnen de gemeente. 

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, 
specifiek voor het thema spookbewoning. 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.

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. 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.
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2. Startfase

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?

Check Privacy Officer

St
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Verzamelen van signalen 

Opstellen basisdataset 
Samenvoegen basisregistraties BAG en BRP voor 
het vaststellen van leegstand en verwijderen 
frictieleegstand
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2. Startfase

2.1 Keuze voor een onderzoeksgebied
Het proces start bij het definiëren van het onderzoeks-
gebied, dus het selecteren van het gebied of de wijken 
daarbinnen en het type vastgoedobject (panden met 
of zonder woonfunctie) waarop een informatiebeeld 
gewenst is (geografische afbakening). Het kiezen voor 
een onderzoeksgebied kan op verschillende manieren 
plaatsvinden. Zo kan er middels het uitvragen van signalen 
bij gebiedsprofessionals een keuze gemaakt worden 
voor een gebied. Ook kan er gekeken worden naar leeg-
standspanden vanuit de BRP in combinatie met de BAG (of 
via het CBS). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om op 
GRID-niveau te kijken naar leegstand via de applicatie van 
Datavoorziening Onregelmatigheden op de Kaart (DOOK).5

Er wordt gesproken van spookbewoning als er niemand 
officieel op een adres staat ingeschreven in de BRP, maar 
de locatie wel wordt bewoond. Deze handreiking richt zicht 
op het gestructureerd opbouwen van een informatiebeeld 
over adressen die als onbewoond staan geregistreerd, maar 
waar mogelijk spookbewoning plaatsvindt. Dit kunnen zowel 
woningen als bijvoorbeeld bedrijfspanden of garageboxen 
zijn. Spookbewoning kan een indicator op zichzelf zijn 
van 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 noemt6.

De betrokken ambtenaar verzamelt de signalen over mogelijke 
spookbewoning die bekend zijn binnen de eigen organisatie 
en bij ketenpartners. De 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

5 DOOK
6 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.

Na de keuze voor het onderzoeksgebied, moet het type 
vastgoedobject worden bepaald waarop een informatie-
beeld gewenst is. Dit heeft namelijk invloed op de wijze 
waarop de basisdataset tot stand komt en op te gebruiken 
indicatoren. Dit kunnen panden met een woonfunctie zijn 
(doorgaans woonhuizen) of panden zonder woonfunctie 
(bijv. bedrijfspanden, opslaglocaties).

2.2 Opstellen basisdataset 

2.2.1 Basisdataset voor panden met woonfunctie
Voor het opstellen van de basisdataset voor panden met 
een woonfunctie 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. Voor het 
opstellen van de basisdataset kunnen de volgende stappen 
worden doorlopen:

1. In de BAG wordt een selectie gemaakt van panden met 
een woonfunctie.

2. In de BRP wordt voor deze adressen uitgevraagd of 
er sprake is van bewoning door één of meerdere 
personen (ja (hit)/nee (no hit)).

3. Panden met een woonfunctie, zonder inschrijvingen, 
worden hieruit geselecteerd en vormen de basisdata set.

https://dook.commondatafactory.nl/?tab=bedrijf&label=topo&layer=layer0#16.5/52.085312/4.313595
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2.2.2 Basisdataset voor panden zonder woonfunctie
Voor het opstellen van de basisdataset voor panden zonder 
woonfunctie zijn gegevens uit de BAG nodig van de panden 
in het geografisch afgebakende gebied. Nadat deze zijn 
opgehaald, kan er een eerste selectie van panden worden 
gemaakt die in aanmerking komen voor een controle. 
Dit kan door er hit/no hit informatie over bewoning op 
adresniveau uit de BRP (het object is bewoond ja of nee) 
aan toe te voegen. Deze gegevens uit de BRP zijn 
geaggregeerd en niet naar personen herleidbaar. Voor het 
opstellen van de basisdataset kunnen de volgende stappen 
worden doorlopen: 

1. In de BAG wordt een selectie gemaakt van panden 
zonder woonfunctie. Dit is de basisdataset.

2. In de BRP wordt voor deze adressen uitgevraagd of 
er sprake is van bewoning door één of meerdere 
personen (ja (hit)/nee (no hit)).

3. Panden zonder een woonfunctie, maar met 
inschrijvingen, krijgen een hoge prioriteit op een BRP-
controle in de afronding van het informatiebeeld. 

2.3 Aanvullen basisdataset
De signalen die ten grondslag liggen aan het 
informatiebeeld 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 en 2 terugkomen. 
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2.4 Benodigde informatie
Benodigde informatie

Geaggregeerd Basisregistratie Personen (BRP) (ingeschreven personen ja (hit)/nee (no hit)) 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Signalen uit de Startfase

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.

2.6 Verwijderen frictieleegstand (panden 
 met woonfunctie)
Na het opstellen van de basisdataset en het in kaart 
brengen van leegstand is de volgende stap om zogeheten 
‘frictieleegstand’ eruit te filteren. Frictieleegstand ontstaat 
als een woning tijdelijk leegstaat als gevolg van bijvoorbeeld 
een verhuizing of verbouwing. Daarnaast kan het zo zijn 
dat het bestemmingsplan is aangepast of dat de BAG en/of 
BRP niet op orde zijn. Doordat frictieleegstand een logische 
verklaring geeft voor leegstand, moeten deze adressen 
eruit gehaald worden. Dit levert een eerste overzicht van 
onbewoonde adressen op en kan er verder worden gegaan 
met informatiefase 1. 

Het onderzoeken van frictieleegstand kan tijdsintensief zijn, 
afhankelijk van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
informatie binnen de gemeente, maar is wel noodzakelijk 
om een concreet beeld te krijgen van de daadwerkelijke 
leegstand. Bronnen die kunnen worden geraadpleegd 
om frictieleegstand vast te stellen zijn websites met een 
aanbod van huur- en koopwoningen, aangevraagde 
verbouwingsvergunningen bij de gemeente en/of fysieke 
observaties. Omdat dit onderzoek relatief veel capaciteit 
vergt, zou dit ook in kleine stappen gedurende het 
werkproces van deze handreiking kunnen plaatsvinden. 
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Verwijder de adressen uit de lijst als sprake is van één van onderstaande situaties:

2.6.1 Redenen frictieleegstand
Naam Databron X

0.1 Woning in transactie Basisregistratie Kadaster (BRK)/ open bronnen/ observatie

0.2 Erfenis Basisregistratie Kadaster (BRK)

0.3 Verbouwing Intern bronnenonderzoek

0.4 Recent overlijden Intern bronnenonderzoek

0.5 Niet bestaande adressen Intern bronnenonderzoek

2.6.2 Toelichting 
0.1 Woning in transactie Basisregistratie Kadaster (BRK)/open bronnen/observatie

Zodra de woning in transactie zit, is het mogelijk dat een pand leegstaat omdat de huidige eigenaren al in een andere woning wonen of omdat 
de nieuwe eigenaren nog niet in de woning wonen.

Scoort bij huis is verkocht of huidige/nieuwe bewoners zijn (nog niet) verhuisd. Een realistische overbruggingsperiode is afhankelijk van 
diverse factoren (inschatting ambtenaar).

0.2 Erfenis (overlijden eigenaar/bewoner) Basisregistratie Kadaster (BRK)

Zodra de huidige bewoner van een woning overleden is wordt dit geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Als familieleden in het 
bezit komen van een pand is het logisch te verklaren dat het tijdelijk leegstaat.

Scoort wanneer eigenaar perceel in handen heeft door erfenis.

0.3 Verbouwing Intern bronnenonderzoek

Verbouwen en/of aanbouwen kent in de meeste gevallen een meldings- of vergunningsplicht. Als er een verbouwing plaatsvindt en hier een 
vergunning voor is aangevraagd, is tijdelijke leegstand logisch te verklaren.

Scoort wanneer er een actuele verbouwing geregistreerd is binnen de gemeentelijke informatiesystemen.

0.4 Recent overlijden bewoner Intern bronnenonderzoek

Er moet aangifte worden gedaan van overlijden bij de gemeente. De gemeente legt dit vervolgens vast in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Tijdelijke leegstand is dan logisch te verklaren.

Scoort bij recente aangifte overlijden bij de gemeente op adres.

0.5 Niet bestaande adressen Intern bronnenonderzoek

De gegevens van de BAG zijn niet altijd actueel. Hierdoor kan het probleem ontstaan dat er adressen in staan vermeld waar niemand woont. 
Wanneer het adres niet (meer) bestaat, vervalt deze.

Scoort wanneer het adres niet meer bestaat.
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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.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 14.
Toevoegen 
van binnen-
gemeentelijke 
informatie

Toevoegen 
van buiten - 
gemeentelijke 
informatie
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3. Informatiefase 1

In deze eerste informatiefase wordt voor het in kaart 
brengen van mogelijke spookbewoning gekeken naar de 
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 gemeente. De keuze voor indicatoren 
hangt af van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
de informatie binnen de gemeente7 en bij ketenpartners. 
Zoals in de inleiding werd aangegeven, is de stelregel: hoe 
meer indicatoren worden gemeten, hoe completer het 
informatiebeeld wordt. 

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

3.1 Beschikbare indicatoren
Naam indicator Databron X

1.1 Signalen uit startfase Startfase

1.2 Klachten/meldingen op adresniveau Intern bronnenonderzoek 

1.3 Spookbewoning geconstateerd op adres in (recent) verleden Intern bronnenonderzoek

1.4 Verhuurvergunning maar geen BRP-inschrijving Intern bronnenonderzoek 

1.5 Meerbezit Intern bronnenonderzoek 

1.6 Adres is ‘verwonderlocatie’ Intern bronnenonderzoek

1.7 Energieverbruik wijst op bewoning Ketenpartners

1.8 Waterverbruik wijst op bewoning Ketenpartners

1.9 Huisafval wijst op bewoning Ketenpartners

1.10 Adres is verwonderlocatie vanuit ketenpartners Ketenpartners

3.2 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.

3.3 Toelichting indicatoren 
1.1 Signalen uit 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 door betrokkenen in de praktijk.



15

Handreiking informatiebeeld spookbewoning voor gemeenten  

In
fo

rm
at

ie
fa

se
 1

1.2 Klachten/meldingen op adresniveau Intern bronnenonderzoek

Burgers hebben de mogelijkheid om bij de gemeente een melding of klacht in te dienen die betrekking heeft op een adres. Klachten die te 
relateren zijn aan woonoverlast zoals vervuiling, geluids- en stankoverlast zijn relevant.

Scoort bij aanwezigheid van signalen door betrokkenen in de praktijk.

1.3 Spookbewoning geconstateerd op adres in (recent) verleden Intern bronnenonderzoek

Een pand dat eerder is misbruikt voor spookbewoning heeft mogelijk specifieke eigenschappen die het pand hiervoor aantrekkelijk maken. 

Scoort bij eerdere meldingen van adresfraude binnen de gemeentelijke informatiesystemen (sociale zaken, burgerzaken, vergunningen, 
toezicht en handhaving (VTH)) in de afgelopen 5 jaar.

1.4  Verhuurvergunning maar geen BRP-inschrijving Intern bronnenonderzoek

Gemeenten kunnen middels de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunningplicht instellen voor particuliere verhuur. Wanneer een 
adres een verhuurvergunning heeft, maar er (langere tijd) niemand staat ingeschreven is dit opvallend.

Scoort wanneer er een huurvergunning aanwezig is op het adres maar er staat niemand ingeschreven (op basis van het aantal BRP-
inschrijvingen op adres). 

1.5 Meerbezit Intern bronnenonderzoek

Wanneer een persoon meerdere vastgoedadressen met woonbestemmingen bezit, maar op meerdere adressen niemand staat ingeschreven in 
de BRP, dan is dat opvallend. Mogelijk is hier sprake van spookbewoning.

Scoort wanneer de eigenaar van het leegstaand vastgoedobject meerdere panden bezit (hit/no-hit) waar geen BRP-inschrijvingen op bekend zijn.

1.6 Adres is ‘verwonderlocatie’ Intern bronnenonderzoek

Boa’s of wijkagenten die actief zijn binnen een gemeente hebben kennis over wat er zich in dat gebied afspeelt. Het ‘onderbuikgevoel’ of 
het ‘niet-pluis gevoel’ van een dergelijke praktijkfunctionaris is vaak een professionele inschatting van het risico van een individueel pand. 
Indien de indicator verwonderlocatie wordt gescoord, is het zaak om de reden hiervan expliciet te onderbouwen in het invultemplate. De 
‘verwonderlocatie’ is een oplossing voor het gegeven dat de huidige lijst met indicatoren niet limitatief is. Door nauwkeurig te beschrijven 
waarom een adres 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.

1.7 Energieverbruik wijst op bewoning Netbeheerder

De netbeheerder kan informatie delen over het energieverbruik in panden die leegstaan. Energieverbruik dat afwijkend is voor het profiel van 
een leegstaand pand, kan duiden op bewoning van het pand.

Scoort wanneer energieverbruik duidt op bewoning van het pand.

1.8 Waterverbruik wijst op bewoning Drinkwaterbedrijf

Het drinkwaterbedrijf kan informatie delen over het waterverbruik in panden die leegstaan. Waterverbruik dat afwijkend is voor het profiel van 
een leegstaand pand, kan duiden op bewoning van het pand.

Scoort wanneer energieverbruik duidt op bewoning van het pand.
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1.9 Huisafval wijst op bewoning Afvalverwerkingsbedrijf 

Wanneer niemand staat ingeschreven maar er structureel toch huisafval wordt aangeboden en opgehaald door het afvalverwerkingsbedrijf, dan 
kan dit duiden op spookbewoning

Scoort wanneer er geen BRP-inschring op het adres is, maar er wel huisafval wordt aangeboden, en opgheaald door het afvalverwerkingsbedrijfs.

1.10  Adres is verwonderlocatie vanuit ketenpartners Ketenpartners

Ketenpartners als netbeheerder, drinkwaterbedrijf, afvalverwerkers of omgevingsdienst die actief zijn binnen een gemeente hebben kennis over 
wat er zich in dat gebied afspeelt. Daarnaast kunnen zij relevante (klacht)meldingen ontvangen die mogelijk wijzen op spookbewoning. 
Indien de indicator verwonderlocatie wordt gescoord, is het zaak om de reden hiervan expliciet te onderbouwen in het invultemplate. De 
‘verwonderlocatie’ is een oplossing voor het gegeven dat de huidige lijst met indicatoren niet limitatief is. Door nauwkeurig te beschrijven 
waarom een adres 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.

Scoort wanneer adres door professionals van de ketenpartners wordt genoemd als verwonderlocatie.

3.4 Wegingsmoment na informatiefase 1
Na afloop van de eerste informatiefase vindt een weging-
smoment 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 uit een fysieke observatie. Juist de 
combinatie van informatie vanuit gemeentelijke systemen 
en systemen van ketenpartners en 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. Kiezen van een vervolgscenario.

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 18.
Toevoegen observatie indicatoren
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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 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 mede-
werkers 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 web-
applicatie https://www.signaleringstool.nl8. 
 

8 Https://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
Naam indicator Databron X

2.1 Opvallende afscherming Observatie/GIS 

2.2 Zichtbare tekenen van bewoning Observatie/GIS

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 Opvallende afscherming Observatie

Het is opvallend wanneer een pand nadrukkelijk is afgeschermd van de omgeving. Denk hierbij aan het volledig wegnemen van het zicht op het 
adres. Voorbeelden hiervan zijn 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 op het adres (inschatting observant).

2.2 Zichtbare tekenen van bewoning Observatie

Het is opvallend wanneer een leegstaand pand tekenen van bewoning vertoont. Denk hierbij aan fietsen en/of auto’s op de oprit in combinatie 
met brandend licht, rokende schoorsteen, etc.

Scoort bij zichtbare tekenen van bewoning.

https://www.signaleringstool.nl
Https://signaleringstool.nl
mailto:nformatiebeeld%40taskforce-riec.nl?subject=Handreiking%20Spookbewoning


19

Handreiking informatiebeeld spookbewoning voor gemeenten  

In
fo

rm
at

ie
fa

se
 2

4.5 Wegingsmoment na informatiefase 2
Nu het informatiebeeld 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 gemeten om het 
informatiebeeld op dit selecte aantal adressen aan te vullen. 
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5. Informatiebeeld compleet
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Uitwerken en uitvoeren van 
bestuurlijke preventie- en 
interventiemogelijkheden 
1. Het onderbouwen van een BRP-

controle
2. Bestuurlijke en/of integrale controle
3. Afsluiten informatiebeeld
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5. Informatiebeeld compleet

Bij het afronden van het informatiebeeld wordt een 
lijst met adressen opgesteld waar bestuurlijke actie 
op kan worden ondernomen. Er zijn twee 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).

5.1 Het onderbouwen van een BRP-controle 
Tijdens een BRP-controle controleert de gemeente of er 
personen wonen op het adres waar niemand ingeschreven 
staat. Als een adresregistratie niet klopt kan dit worden 
aangepast in de gemeentelijke informatiesystemen. 
Daarnaast kan de gemeente repressieve interventie-
mogelijkheden inzetten om spookbewoning tegen te gaan, 
zoals het opleggen van een bestuurlijke boete (art. 4:17 
Wet Basisregistratie Personen, of handhaven op basis van 
de Wabo (art. 2:1 lid 1 sub c Wabo, strijdig gebruik met het 
bestemmingsplan).  

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

5.3 Afsluiten informatiebeeld 
In het derde en laatste scenario wordt het informatiebeeld 
afgesloten zonder dat er een bestuurlijke interventie 
plaatsvindt vanuit de aanpak van ondermijning.
Er lijkt op basis van de signalen en de informatie uit het 
informatiebeeld geen sprake van spookbewoning te 
zijn. Het informatiebeeld wordt afgesloten zonder dat er 
een interventie volgt. Eventuele andere inzichten uit het 
informatiebeeld die betrekking hebben op een of meerdere 
andere onderdelen van de gemeente kunnen mono- of 
multidisciplinair worden opgepakt. De regie en uitvoering 
van deze casuïstiek of interventie(s) ligt bij de betreffende 
gemeentelijke onderdelen. 



 

Contact
informatiebeeld@taskforce-riec.nl


	1.	Inleiding
	1.1	Doel 
	1.2	Achtergrond 
	1.3	Informatiebeeld opbouwen 
	1.4	Juridische verantwoording
	1.5	Trechtermodel
	1.6	Toelichting trechtermodel
	1.7	Invultemplate in Excel 
	1.8	Verschillen in informatiepositie 

	2.	Startfase
	2.1	Keuze voor een onderzoeksgebied
	2.2	Opstellen basisdataset 
	2.3	Aanvullen basisdataset
	2.4	Benodigde informatie
	2.5	Stappenplan
	2.6	Verwijderen frictieleegstand (panden 
		met woonfunctie)

	3.	Informatiefase 1
	3.1	Beschikbare indicatoren
	3.2	Stappenplan
	3.3	Toelichting indicatoren 
	3.4	Wegingsmoment na informatiefase 1

	4.	Informatiefase 2
	4.1	Toevoegen van informatie uit fysieke 			observaties
	4.2	Beschikbare indicatoren
	4.3	Stappenplan
	4.4	Toelichting indicatoren
	4.5	Wegingsmoment na informatiefase 2

	5.	Informatiebeeld compleet
	5.1	Het onderbouwen van een BRP-controle 
	5.2	Bestuurlijke en/of integrale controle
	5.3	Afsluiten informatiebeeld 


	Knop 616: 
	Knop 554: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 559: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 

	Knop 548: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 547: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 617: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 632: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 633: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 635: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 

	Knop 553: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 

	Knop 555: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 556: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 546: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 622: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 

	Knop 623: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 

	Knop 561: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 569: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 562: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 

	Knop 571: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 

	Knop 629: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 628: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 573: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	Knop 552: 


