
Fraude bij aanvang 
Huurcontract 



Woningnood 

 De woningnood maakt dat woningzoekenden alsmaar creatiever worden in het 

oplossen van hun woningprobleem. 

 Louche bureaus (bemiddelaars) spelen hier op in en vragen flink geld voor hun 

bemoeienissen. 

 De bureaus benaderen woningzoekers via Social Media, asielzoekerscentra, in 

de kroeg etc. en adverteren tijdelijk op marktplaats of internet.  

 

 



Intergemeentelijke verhuringen 

 De fraude vindt gewoonlijk plaats bij personen die niet uit “eigen” gemeente 

komen. 

 Omdat er geen inzage is in de GBA bij andere gemeentes die bij Woningnet 

zijn aangesloten. 

 Controleer daarom altijd, bij vermoeden van fraude, bij de corporatie waar 

de aspirant huurder vandaan komt. Vraag een origineel uittreksel! 

 

 



Wat hebben de bemiddelaars nodig van 

de aspirant huurder? 

 Inschrijving Woningnet en wachtwoord 

 Emailadres en wachtwoord 

 Telefoon 

 Paspoort of ID 

 DigiD 

 GBA uittreksel (historisch) 

 3 salaris- of uitkeringsstroken 

 Jaaropgave 

 IBRI belastingdienst 

 Verhuurdersverklaring 

 Geld variërend van € 500 tot € 3000 of meer. 

 



Wat doen de bemiddelaars? 

 Zij passen de woonduur aan in Woningnet bv. van 2010 inschrijving naar 2000. 

 Een fake adres wordt opgegeven.  

 Zij vervalsen het GBA formulier, wijzigen de adresgegevens op de salaris- of 

inkomensstroken, IBRI, en verhuurdersverklaring.  

 Zij doen zich voor als de woningzoekende in de contacten met de 

woningcorporaties per telefoon of per e-mail.  

 De aspirant huurder komt wel naar de bezichtiging en tekent het 

huurcontract en pint de huur. 



Valse documenten 

 Vaak zijn valse documenten niet van echt te onderscheiden. Vooral als de 

documenten digitaal aangeleverd worden is het een piece of cake om deze 

aan te passen met het betere knip- en plakwerk. 

 Na onderzoek vallen de verschillen je wel op. Enkele voorbeelden uit de 

praktijk. 

 



Wat valt jullie op? 





 Er ontbreekt een S in het woord Basisregistratie. 

 Persoon schrijft zich per 2012 in Woningnet in als doorstromer op adres 

Pinokkiolaan 1. Geeft aan daar sinds 2000 te wonen met een zelfstandig 

huurcontract. Persoon heeft op 7 februari 2018 een woning van Parteon 

geaccepteerd. 18 woonjaren waren daarvoor nodig. 

 Bij een controle in de GBA van Zaanstad zien wij nu wel zijn juiste 

woonhistorie. Het adres waarmee persoon zich heeft ingeschreven als 

doorstromer komt niet voor in de historische GBA. Hij heeft daar nooit 

gewoond. 

 



Wat valt jullie op? 





 Hier zien wij dat Eigen Haard een positieve verhuurdersverklaring heeft 

afgegeven.  

 Bij nader onderzoek is de woning niet van Eigen Haard maar van Ymere. 

 De contactpersoon op de verhuurdersverklaring is niet bekend bij Ymere noch 

bij Eigen Haard.  







Hoe herken je een vals document? 

 De originele digitale bestandsgrootte van een inkomensverklaring IBRI van de 

belastingdienst is altijd 138 KB of 139 KB. Als het bestand van Word naar PDF 

is veranderd dan wordt het 109 KB.  

 Controleer altijd de datum van het bestand. De aanmaakdatum bij 

verandering van het IBRI formulier is later dan de brief. 

 



Controle verhuurdersverklaring 

 In dit document zijn geen echtheidskenmerken ingebouwd. 

 Let goed op of je knip- en plakwerk ziet. Controleer altijd via de e-mail of 

telefonisch bij de betreffende corporatie. 

 Met name aspirant huurders die komen uit een andere gemeente is het van 

belang om de verhuurdersverklaring te controleren op stempel corporatie, (is 

het genoemde adres van de genoemde corporatie), handtekening medewerker 

(vraag na of de medewerker werkzaam is bij de corporatie), komt het 

handschrift (handtekening) overeen met die van de as. huurder? 

(acceptatieformulier)  

 Vraag bij twijfel aan de aspirant huurder om een origineel, zodat je kunt zien 

of er knip- en plakwerk is verricht.  

 

 



Controle Uittreksel 

 In het uittreksel (GBA) zijn wel echtheidskenmerken ingebouwd! 

 Als je de documenten digitaal aangeleverd krijgt, dan zie je direct of het een 

kopie is of het origineel. Als je een Uittreksel kopieert dan zie je altijd het 

watermerk in het stuk. copy, kopie over de gehele pagina. 

 Zie je niets dan is het document vals. 

 Als je het document (origineel) onder een blauwe lamp zou leggen dan zie je 

vezels in het papier oplichten. Zonder vezels vals.  





Een blauwe lamp is in vele soorten en 

maten te verkrijgen. Zelfs als zaklamp! 



Controle van paspoort of ID 

 

 Met behulp van een blauwe lamp kan een paspoort of een ID op echtheid worden 
gecontroleerd.  

 Waar let je op! Als het document oplicht onder de blauwe lamp dan is het vals. 
Het materiaal waar waarde documenten (paspoort of ID) van worden gemaakt, 
mag niet oplichten. Dit is nl. optisch dood materiaal. 

 Paspoorten ouder dan 5 jaar zijn vanaf 8 maart 2019 niet meer geldig. Als deze 
worden gebruikt zijn deze vals. 

 Als de documenten worden ingeleverd bij de balie kunnen zij direct een controle 
daarop doen. Mocht e.e.a. vals zijn dan is het advies om daar niets over te zeggen 
i.v.m. de veiligheid, maar dit intern te melden bij de betreffende afdeling fraude. 

 Aan de balie kunnen nog enkele controlevragen gesteld worden: vraag bijv. naar 
de leeftijd van de persoon (vaak kent de persoon wel de geboortedatum!), vraag 
naar horoscoop en naar lengte! 



Cijfers letters Pas of IDkaart 



Look a likes 

 Om te bepalen of degene op de foto dezelfde is als de persoon die voor je 

staat dan let je specifiek op: 

 oor aanzet en dan met name de lel 

 neus 

 de oogvorming 

 mond en lippen 

 wenkbrauwen 

 

 



Zijn deze personen een en dezelfde? 



En deze? 



Fraude geconstateerd? 

 

 

 Voor aanvang huurcontract fraude geconstateerd? Dan wordt de aspirant huurder door de afdeling 
verhuur afgewezen. Er wordt een sanctie opgelegd d.m.v. 1 jaar uitsluiting van Woningnet. Dit 
gaat via een speciale code! 

 In Woningnet via het infoveld aangeven wat er geconstateerd is.  

 Indien de woning al verhuurd is, zelfs meerdere jaren, dan kun je alsnog deze verhuring teniet 
doen d.m.v. het sturen van een brief.  

 Er kan een boete worden opgelegd maar deze moet expliciet vermeld staan in de Algemene 
Huurvoorwaarden. 

 Het verdient aanbeveling om in de aanbiedingsbrief aan de as. huurder op te nemen welke sanctie 
de corporatie opgelegd bij het constateren van valse documenten.      
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            bij het aanbieden van valse documenten. 

 



Plan van aanpak 

 

 

 

 Brief aan huurder met een opsomming van de uitkomsten van het 
fraude onderzoek.  

 

 Huurder tegelijk uitnodigen voor een gesprek op kantoor. 

 

 Voorafgaand kan huisbezoek worden afgelegd indien je vermoed dat 
er tevens sprake is van onderverhuur. 

  
 

 

 

‘  



Voorbeeld tekst in de brief gericht aan de huurder:  

‘Gelet op het voorgaande is de met u gesloten huurovereenkomst onder invloed van 
bedrog en dwaling tot stand gekomen. Het is duidelijk dat wij de huurovereenkomst 
 zonder dit bedrog en deze dwaling niet zouden hebben gesloten, nu u in dat 
geval gelet op  de geldende woningverdelingssystematiek niet voor de huur van het 
gehuurde in  aanmerking zou zijn gekomen. Om die reden vernietigen wij 
middels deze brief de met u gesloten huurovereenkomst. Wij zullen eveneens 
aangifte doen van de voornoemde feiten. 

Door ons middels bedrog te bewegen tot het aangaan van een huurovereenkomst 
hebt u onrechtmatig jegens ons gehandeld. Dit betekent dat u aansprakelijk bent 
voor alle schade die wij lijden als gevolg van dit bedrog. Bij deze stellen wij u dan 
ook aansprakelijk voor alle schade die wij daardoor hebben geleden en nog 
mochten lijden. U kunt daarbij onder meer denken aan de kosten die wij maken 
voor het doen van onderzoek naar uw bedrog, de juridische kosten, de 
mutatiekosten die het opnieuw verhuren van de woning met zich brengen en 
huurderving.’ 

 



Voorbeeldbrief 





Gesprek huurder op kantoor 

 Confronteer de huurder met de valse documenten. 

 Vertel dat de woning terug moet naar de corporatie en hij of zij naar een 

andere woning moet omkijken. 

 Geef daarvoor voldoende tijd 3 maanden of langer? 

 Geef aan dat de corporatie altijd aangifte doet bij valsheid in geschrifte. 

 Stel de volgende vragen; 

 



Vragen 

 Waarom wilde u verhuizen? 

 Hoe bent u aan de woning gekomen? 

 Hoe was het contact met de verhuurmakelaar? 

 Hoe heeft u documenten ingeleverd? 

 Zijn dit de documenten die u heeft ingeleverd? 

 Staat uw handtekening op de verhuurdersverklaring? 

 Hoe heeft u de documenten aangevraagd (GBA, Belastingdienst)? 

 Heeft u iemand ingeschakeld om u te helpen zoeken naar een woning? 

 Heeft u geld betaald voor  deze diensten? 

 Heeft u geld geïnvesteerd in de woning(inrichting), zo ja hoeveel? 
 

 

 

 

  

 



Juridische procedure 

 Huurder wil niet de woning opzeggen. 

 Heb je voldoende tijd aangeboden om naar iets anders om te kijken? Denk 

aan hoe lang een juridische procedure loopt! Huurder zal hiermee tijd 

proberen te winnen. Zeker als er ook nog kinderen in het spel zijn. 

 Recente Jurisprudentie wijst uit dat, in dit soort zaken, de corporatie steeds 

in het gelijk is gesteld. 

 Parteon heeft in 3 zaken ontruimingen toegewezen gekregen.  

 



De aangifte 

 Artikel 225 Sr.: valsheid in geschrifte 

 Artikel 326 Sr.: oplichting 

 Dit zijn misdrijven en daarop staan gevangenisstraffen en geldboetes. 

 Maak een afspraak op het Politiebureau. Geef van te voren aan waar de 

aangifte over gaat. 

 Je kunt niet digitaal aangifte doen van valsheid in geschrifte. 

 Je kunt niet namens een bedrijf aangifte doen. Dit moet altijd onder je eigen 

naam. Wel kan je ervoor kiezen om een ander adres te kiezen, briefadres 

(domicilieadres) Dit kan het adres zijn van de politie, of van Slachtofferhulp?  

 



Vragen? 

 Bel of mail met Parteon 

 Joke de Jong consulent Woonfraude 

 j.de.jong@gmail.com 

 0646734018 
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