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Samenvatting

“alvorens te berispen moet men steeds beproeven of
men niet kan verontschuldigen” 1

1 Georg Christoph Lichtenberg. Gedachten. ’s-Gravenhage: L.J.C.Boucher, 1958.
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Samenvatting

Doel

Het thema ‘huisuitzettingen’ is overwegend beschreven vanuit sociologisch of sociaal maatschappe-
lijk perspectief. Sedert vele jaren worden huishoudens ontruimd.Meestal vanwege huurschulden op
ruime afstand gevolgd door extreme woonoverlast. De literatuur biedt een enkel rapport waarin
huisuitzettingen, huurschulden en of overlast centraal staan. Beschikbare nationale gegevens bieden
geen inzicht in de omvang en aard van de problematiek. ‘Dakloos na huisuitzetting’ is een onder-
zoek waarin huisuitzettingen en dakloosheid worden beschreven vanuit een openbare geneeskun-
dige benadering met nadruk op onderliggende oorzaken en mogelijkheden voor preventie.

Vraag
Wie zijn die ontruimde huishoudens, wat zijn hun problemen? Welke ondersteuning bieden ver-
huurders deze huishoudens? Vinden of krijgen betreffende huishoudens hulp om hun huisvesting
te behouden, om niet in het daklozencircuit te belanden? Waar verblijft men na een uitzetting?
En hoe gaat het dan verder met deze huishoudens, raken zij dakloos? En welke hulp bereikt hen
indien men dakloos is geraakt?

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd van juni 2003 tot juli 2004. De volgende instrumenten zijn ingezet
ter beantwoording van bovenstaande vraag:

• Literatuurstudie naar huisuitzettingen en een inventarisatie van de werkwijze bij
huurschuld en overlast van direct bij de problematiek betrokken medewerkers van
diverse instanties (deel 1).

• Bestuderen registratie en jaarcijfers van diverse partijen (deel 2).
• Door medewerkers van twaalf woningcorporaties is een vragenlijst ingevuld voor 275 

huishoudens waarbij huisuitzetting dreigde en de deurwaarder reeds was ingeschakeld, in
september en oktober 2003. In de vragenlijst kwam aan de orde: de reden van dreigende
huisuitzetting, de onderliggende problematiek, de aangeboden of reeds aanwezig
hulpverlening en het proces van eventuele uitzetting (deel 3).

• Door medewerkers van dertien meldpunten extreme overlast is een vragenlijst ingevuld 
over 190 overlasthuishoudens voor wie men een einde interventie verklaring had
afgegeven (verhuurder kan met bewijs van door het helpnetwerk aangeven van de
grenzen van vrijwillige hulpverlening de rechter om huurontbinding vragen) en of van wie
uitzetting bekend was, periode januari 2001 tot december 2003 (deel 3).

• Gestandaardiseerde interviews met 120 recent daklozen (woonruimte tot afgelopen 
twee jaar verloren en legaal in Nederland), door 10 studenten in de periode april-mei 
2004, met aandacht voor het proces van huisuitzettingen, problemen en hulp (deel 4).

• Bij de statistische analyse naar risicofactoren voor uitzetting, zijn uitgezette huishoudens 
vergeleken met de huishoudens die niet zijn uitgezet (deel 3-4).



6

Dakloos na huisuitzetting

Resultaten

Aantal huisuitzettingen: Amsterdam telt 314.000 huurwoningen (84% van het woonaanbod)
waarvan 34.000 huishoudens op ieder moment een huurschuld van een maand of langer hebben
(11%), hiervan krijgen jaarlijks bijna 6.000 huishoudens een ontruimingsvonnis (17%) en worden
ruim 1.300 huishoudens (3% van totaal met huurschuld) daadwerkelijk ontruimd. Het aantal
neemt toe; in 2001 vonden 1.159 huisuitzettingen plaats en 1.469 in 2004. Daarnaast zijn er onge-
veer 1.000 extreme overlast huishoudens in Amsterdam, waarvan er naar schatting 40-50 op
basis van overlast worden uitgezet. De kosten voor het totaal aantal uitzettingprocedures (huur-
schuld en juridische kosten) bedragen minimaal 17 miljoen euro per jaar.

Uitzettingsrisico: ontruimde huishoudens kampen met een combinatie van huurschuld (90%
van het totaal van redenen voor uitzetting), verslaving en of een psychiatrische stoornis; de
alleenstaande druggebruiker heeft het grootste risico op uitzetting. Overlast komt in veel min-
dere mate voor (5%), naast onrechtmatig gebruik van de woning (5%).

Werkwijze bij huisuitzetting: slechts drie van de twaalf woningcorporaties gaan actief op
huisbezoek bij huishoudens die dreigen te worden uitgezet, de overige woningcorporaties pro-
beren telefonisch contact te krijgen of beperken de communicatie tot brieven. In totaal vond per-
soonlijk contact plaats bij slechts eenderde van de huishoudens waarbij ontruiming dreigde. Bij
de daadwerkelijke ontruiming is zelden de bewoner aanwezig.De inboedel is daarentegen bij 96%
van de te ontruimen huishoudens nog wel (deels) aanwezig en wordt opgeslagen of weggegooid
zonder contact met eigenaar te hebben gehad. De werkwijze bij tweederde van de woningcor-
poraties in het algemeen valt als een zakelijk anoniem proces aan te duiden.

Opvang en preventie: na inventarisatie van beschikbaar materiaal en gesprekken met mede-
werkers in de praktijk (deel 1-2) krijgen we onvoldoende zicht op de omvang en aard van de
onderliggende problematiek. Criteria voor het inschakelen van hulp en het bereik van de hulp-
verlening zijn onbekend. Rond het moment van uitzetting wordt geen opvang en daarmee geen
preventie van dakloosheid geboden in geval huishoudens worden ontruimd vanwege huurschul-
den. Wel wordt door diverse betrokken partijen een poging gedaan aandacht te besteden aan
preventie van huisuitzettingen.

1) Bij huurschuld: via een convenant tussen woningcorporaties en de schuldhulpverlening:
de verhuurder stuurt een brief om de huurder uit te nodigen zich te melden bij de
schuldhulp; daarnaast doen enkele woningcorporaties een huisbezoek om in contact te 
komen met huurschuldenaren om met name een financiële oplossing te bieden.

2) Bij dreigende huisuitzetting kunnen medewerkers van de Vliegende Hollander
(maatschappelijke opvang) worden ingeroepen: men doet een huisbezoek, inventariseert 
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problemen en schakelt hulp in. Het bereik van de hulp en het effect op langere termijn zijn 
niet bekend.

3) Bij woonoverlast is in dertien stadsdelen een meldpunt met een netwerk van hulpverleners
beschikbaar waarbij de zorg wordt gecoördineerd door GG&GD Vangnet & Advies.

4) Registraties van de sociale dienstverlening (armoedemonitor, sociale dienst,
schuldhulpverlening, maatschappelijk werk) tonen dat men een kwart van hun cliënten naar
elkaar verwijst. Het effect van de sociale hulpverlening op de preventie van huisuitzettingen
is onbekend. Bij de schuldhulpverlening weet slechts een op de zeven cliënten een
schuldhulpprogramma af te maken, de helft valt na een eerste contact af en wordt geboekt 
als afspraakontrouw of niet gemotiveerd. De criteria voor schuldhulp vormen een hoge 
drempel voor met name verslaafden en psychiatrische patiënten.Terwijl juist deze patiënten
een verhoogd risico op uitzetting hebben. De meerderheid van de daklozen kampt met 
verslaving en of psychiatrische problemen.

Vragenlijst woningcorporaties
In totaal is voor 275 huishoudens een vragenlijst ingevuld (deel 3); een respons van 83% van het
geschatte aantal van 330 huishoudens waarvoor de deurwaarder werd ingeschakeld, in de peri-
ode september en oktober 2003.Van de 275 huishoudens werden er 132 (48%) daadwerkelijk
ontruimd.Van huishoudens met een (dreigende) huisuitzetting waren onder de uitgezette huis-
houdens significant vaker alleenstaanden, vaker mensen die in Nederland geboren zijn en vaker
huishoudens zonder kinderen.

De meerderheid (49%) bestond uit alleenstaande mannen, 16% betrof een gezin met kinderen.
De hoofdhuurder was gemiddeld 39 jaar, van Nederlandse herkomst was 41% van Surinaamse
11%. Naast financiële problemen waren bij 23% een of meer onderliggende medische problemen
bekend (waarvan bij 12% drugsproblematiek, bij 11% psychiatrie, bij 5% alcoholverslaving, bij 3%
een gokverslaving en bij 2% een ziekte of handicap).

Ondanks dat deze problemen bekend waren bij medewerkers van woningcorporaties, die con-
tact met de huurders gehad hadden, had slechts eenderde van de met uitzetting bedreigde huis-
houdens contact met de sociale en medische hulpverlening. Met name wanneer hulp uitbleef
voor huishoudens waar drugsproblematiek speelde was de kans significant verhoogd om uitge-
zet te worden. Bij eenderde van de huishoudens hadden medewerkers van woningcorporaties
een huisbezoek gedaan; deze werden significant minder vaak uitgezet. De overgrote meerderheid
van deze huisbezoeken was uitgevoerd door slechts twee woningcorporaties. Medewerkers van
woningcorporaties hebben nauwelijks of geen informatie over waar huishoudens heengaan na
uitzetting.
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Vragenlijst meldpunten overlast
In totaal is een vragenlijst ingevuld voor 190 overlasthuishoudens (deel 3); een repons van 84%
van het geschatte aantal van 225 overlasthuishoudens in de periode januari 2001 tot december
2003.Van deze overlasthuishoudens werden er 136 uitgezet. De meerderheid (61%) bestond uit
alleenstaande mannen, 13% alleenstaande vrouwen en 11% alleenstaande ouder. De gemiddelde
leeftijd van de hoofdbewoner was 39 jaar, culturele herkomst werd door de meldpunten niet
geregistreerd.Van alle overlast huishoudens was bij 82% onderliggende medische problematiek
bekend: bij 49% drugsverslaving, 40% psychiatrie en bij 19% alcoholverslaving. Door de netwerk-
aanpak en intensiever contact met de overlasthuishoudens liggen deze percentages hoger dan
die vermeld door de woningcorporaties.

Een kwart van de overlastgevers (24%) had een huurschuld bij wie het ontbreken van schuldhulp
een significant verhoogde kans op huisuitzetting gaf. Overlastgevers die contact met de huisarts
hadden werden significant minder vaak uitgezet. Door de netwerkaanpak werd een groot deel
(71-83%) van de overlasthuishoudens met medische problemen bereikt door de verslavingszorg
en de psychiatrie, het bereik van schuldhulp (27%) was beperkt en het laagst bij alleenstaande
(verslaafde) mannen.Van de 136 ontruimde overlasthuishoudens was de bestemming na uitzet-
ting bij 55 huishoudens bekend, hiervan raakten er 26 onmiddellijk dakloos.Van de overige 29
huishoudens is de woonsituatie onzeker en is het waarschijnlijk dat deze huishoudens na verblijf
bij familie, vrienden of na detentie alsnog dakloos raken.

Recent daklozen
Navraag bij 120 recent daklozen (deel 4) leert ons dat 39% van hen via een huisuitzetting de
eigen woonruimte had verloren. De overige 61% had hun laatste woonruimte verloren door zelf
weg te gaan (16%), door weggestuurd te zijn door o.a. huisgenoten of partner (47%) al dan niet
na een echtscheiding, of na diverse andere redenen zoals detentie of verblijf in buitenland (38%).
De ruime meerderheid bestond uit mannen (88%), de gemiddelde leeftijd bedroeg 38 jaar, de
helft was van Nederlandse herkomst, 8% Surinaams en 10% Marokkaans. De meerderheid was
in Amsterdam dakloos geraakt.

De volgende problemen werden gerapporteerd: schulden 61%, verslaving 51%, psychische klachten
56% en ziekte of handicap 22%. Alleenstaanden, schulden, zeer excessief gebruik van alcohol en
psychische klachten waren significant vaker aanwezig bij de recent daklozen die dakloos waren na
huisuitzetting.Gokken (als mogelijke bron van schulden) werd relatief vaak genoemd (19%) als aan-
wezig probleem voor aanvang van dakloosheid.Tijdens wonen hadden vier op de tien recent dak-
lozen een vorm van contact gehad met de sociale hulpverlening (inclusief 14% schuldhulp welke
niet tot effectieve hulp had geleid) en een kwart met medische hulpverleners. Binnen de groep die
was uitgezet had bijna driekwart contact met de hulpverlening gehad maar desondanks hun woon-
ruimte niet behouden. Ook een bezoek aan de kantonrechter had geen preventief effect.
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Na verlies van woonruimte stond meer dan de helft noodgedwongen direct op straat (55%) en
bijna eenderde (29%) drie maanden later, na een noodverblijf bij familie of vrienden of in margi-
nale huisvesting. Is men eenmaal dakloos dan verliest men al spoedig de basisvoorwaarden.Mensen
die langer dan een half jaar dakloos waren hadden significant minder vaak een legitimatiebewijs en
een huisarts dan diegenen die korter dakloos waren. Het bereik van de sociale hulpverlening voor
onderdak en inkomen lag relatief hoog bij recent daklozen, met name omdat de recent daklozen
deze primaire behoeften vaak zelf zochten. Het bereik van medische hulp blijft laag.

Ten opzichte van de wonende periode namen schulden en psychische klachten toe in de daklo-
ze periode. Problemen met gokken en druggebruik namen af. Het feit dat veel recent daklozen
sociale hulp hadden gezocht en bereid en in staat waren hun verslaving tijdelijk naar de achter-
grond te verplaatsen, is een indicatie dat binnen deze groep de motivatie aanwezig is om met
behulp van hulpverlening de situatie te keren. De afname van gokken en druggebruik zou een
aanwijzing kunnen zijn dat in de eerste dakloze periode de schaarse financiële middelen met
name worden besteed aan de eerste levensbehoeften, maar dat na een langere periode op straat
deze prioriteiten vervagen en een verslaving vaker op de voorgrond komt te staan. Het verblijf
in dezelfde opvangvoorzieningen als waar langdurig daklozen zich bevinden zal een afstompend
effect hebben op de levenshouding.

In wisselende mate maakte men gebruik van opvangvoorzieningen: van 120 recent daklozen
bezocht 56% de inloop en 64% had gebruik gemaakt van de nachtopvang. Een aanzienlijk deel van
de recent daklozen had geen gebruik gemaakt van de opvang, van 47 buitenslapers had driekwart
geen onderdak kunnen vinden en zag zich gedwongen buiten te slapen.

Drie vragenlijsten
De drie vragenlijsten geven nieuwe inzichten in drie groepen: huishoudens met huurschulden,
huishoudens met extreme woonoverlast en recent daklozen. Hoewel we de groepen niet met
elkaar mogen vergelijken zijn er toch enkele opmerkingen over te maken. In alle drie de groepen
staat de alleenstaande Nederlandse man van rond de 40 jaar met huurschulden en drugsproble-
matiek en of psychische problemen op de voorgrond. De eerste groep huishoudens, bekend bij
woningcorporaties, zouden we de stille probleemhuurders kunnen noemen. De tweede groep
huishoudens, bekend bij de meldpunten, zijn de luidruchtige probleemhuurders. De groep recent
daklozen zal ondermeer bestaan uit een overlap van voormalig probleemhuurders.

Voor de twee wonende groepen is het bereik van de sociale hulpverlening overwegend laag, bij
recent daklozen ligt het bereik hoger omdat daklozen op zoek gaan naar onderdak en inkomen. Bij
de stille probleemhuurders en de recent daklozen is het bereik van de medische hulpverlening erg
laag.Alleen bij de luidruchtige probleemhuurders was het bereik van de medische zorg hoog: drie-
kwart was in zorg voor verslaving en of psychiatrische problemen door inzet van het hulpnetwerk.
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Conclusie

• Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam (ruim 1.300) neemt de afgelopen jaren toe:
90% vanwege huurschuld, 5% door overlast en 5% overige redenen. De gegevens in het 
onderzoek laten zien dat huisuitzettingen een belangrijke rol spelen als definitieve stap 
naar dakloosheid en dat er bovendien vanuit de betrokken instanties geen zicht is op 
deze groep na uitzetting, met name bij uitzettingen vanwege huurschuld.

• Slechts een beperkt deel van de woningcorporaties heeft persoonlijk contact met de 
huishoudens die dreigen te worden uitgezet. Een groot deel van de uitzettingen en
ontruimingen door boedelbeheer vindt plaats zonder dat er contact met de huurder 
heeft plaatsgevonden. De relatie tussen huurder en woningcorporatie is verworden tot 
een kaal administratief en anoniem proces, waarbij het contact zich overwegend beperkt 
tot eenzijdig schriftelijk contact. Ook de huisuitzetting zelf is een zakelijk proces waarin 
de ontruimden veelal niet betrokken zijn. Men blijft onzichtbaar.

• Huurschuld, als meest voorkomende reden van een (dreigende) huisuitzetting, is een
signaal van onderliggende sociale en medische problematiek, zoals verslaving en
psychiatrie. Met name de combinatie huurschuld en drugsproblematiek, bij overwegend 
alleenstaande Nederlandse mannen, leidt significant vaker tot huisuitzetting.

• Overlast draagt in beperkte mate bij aan het aantal huisuitzettingen. Onmaatschappelijk 
gedrag en drugsproblematiek worden bij ruim viervijfde van de op grond van overlast
ontruimde huishoudens gerapporteerd.

• Door de netwerkaanpak, zoals door de meldpunten zorg en overlast wordt geboden,
wordt driekwart door de verslavingszorg en de psychiatrie bereikt. Een aanpak waarbij 
men alleen een financieel hulpaanbod doet waarbij de huurder zelf actie moet onderne-
men, zoals door meeste woningcorporaties wordt gehanteerd, is niet effectief ter
preventie van huisuitzettingen. In Amsterdam worden geen preventieve maatregelen tegen
dakloosheid ingezet want betreffende huishoudens worden niet gevolgd nadat zij hun huis
hebben moeten verlaten en worden niet actief opgevangen.

• Ondanks het ontbreken van directe opvang c.q. contact met betrokkenen vermoeden 
medewerkers van woningcorporaties dat de meerderheid na een huisuitzetting naar
familie of vrienden gaat en dat slechts een enkeling dakloos raakt.Vanwege het ontbreken 
van een follow up van uitgezette huishoudens duidt dit vermoeden op whisfull thinking.
Want voor amper eenderde van de recent daklozen was verblijf bij familie of vrienden 
een tijdelijk onderkomen voordat zij op straat stonden. De meerderheid stond direct op 
straat. Door beperkte toegang tot de woningmarkt en beperkte capaciteit van de
maatschappelijke opvang raken deze mensen gedwongen dakloos.
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Aanbevelingen

Preventie huisuitzettingen
• Huisbezoek. Daar uit dit onderzoek blijkt dat huurschuld, naast overlast, ook een signaal 

kan zijn van onderliggende sociale of medische problematiek, verdient ook de groep met 
problematische huurschulden een actieve benadering waarbij een huisbezoek een
minimale eerste stap is. De woningcorporatie, als eerste signaleerder van de huurschuld,
kan door een menselijke sociale benadering de onderliggende problematiek signaleren en 
de hulpverlening actief betrekken.

• Verlagen drempel schuldhulp. Huishoudens met een dreigende huisuitzetting zijn zelf niet 
in staat bureaucratische en financiële zaken adequaat te regelen.Vanwege het lage bereik 
van de maatschappelijke dienstverlening, waarbij bovendien instanties een kwart van hun 
cliënten naar elkaar verwijst en na een eerste contact ruim de helft van de cliënten 
afhaakt, is een op de problematiek gerichte inzet van de bestaande hulp aangewezen. Een 
actieve benadering vanuit de schuldhulpverlening, waarbij de eisen worden aangepast aan 
de beperkte capaciteiten van de doelgroep, zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de 
preventie van huisuitzettingen. Het breed toepassen van budgettering vanuit de sociale 
dienst zou hierbij ondersteuning kunnen bieden.

• Monitor. Een centraal register van huurschulden kan een bijdrage leveren aan het tijdig 
signaleren van de problematiek zodat passende hulp kan worden ingezet.

• Netwerkaanpak. Daar ook bij een groot deel van de huishoudens met huurschulden naast 
sociale ook medische problemen spelen, zou een actieve netwerkaanpak met huisbezoek,
zoals we die bij overlasthuishoudens zien, ook bij deze groep zijn vruchten af kunnen 
werpen.

Preventie (langdurige) dakloosheid
• Monitor huisuitzettingen. In de eerste fase van dakloosheid zijn de motivatie en de kansen 

het grootst om een reguliere plek in de maatschappij terug te krijgen.Aangrijpingspunten 
voor preventie van langdurige dakloosheid zouden kunnen worden geboden door het 
monitoren van uitzetting en het volgen van uitgezette personen in bestanden zoals de 
gemeentelijke basisadministratie en registers van de maatschappelijke opvang, om
daarmee degenen die dakloos worden te identificeren. Ontruimden die in het
daklozencircuit belanden kunnen zo actief benaderd worden voor een
hulpverleningstrajact dat hen terugleidt naar een wonend bestaan, al dan niet met
woonbegeleiding en budgettering van financiën.

• Netwerkaanpak. Bij een actievere aanpak bij dreigende uitzetting vanwege huurschuld,
naar het voorbeeld van uitzetting vanwege overlast, hoort ook de hulpverlening en 
ondersteuning na uitzetting tot de taken van het betrokken netwerk.
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Summary

Objective

In the past ”evictions” have been primarily described from a sociological or societal perspective.
Since many years tenants have been evicted.The main reason mentioned for eviction is that tenants
have rent arrears while extreme nuisance seems to be the second most important reason for evic-
tion. However, reliable data on evictions are not available. Literature offers little insight in the num-
ber of evictions, the size of rent arrears or the occurrence of extreme nuisance. “Homeless
after eviction” is a study in which evictions and homelessness are described from a public health
point of view with an emphasis on underlying causes and possibilities for prevention.

Questions
Who are the evicted tenants? What are their problems?  Do these tenants find or receive help to
keep their homes, and stay out of homelessness? What support do housing associations offer to
tenants in need? And what happens next to these tenants, do they become homeless? Where do
they go after eviction? Which help is offered to those who actually become homeless after eviction?

Methods
The study was conducted between June 2003 and July 2004.The following methods were used
to study the above questions:

• A literature review on evictions and an inventory of the procedures used by the different
organisations involved in case of rent arrears and extreme nuisance (part 1).

• Overview of the registrations and annual statistics of the organisations involved (part 2).
• Employees of twelve housing associations have completed a questionnaire for 275

households where an eviction notice was served.These notices concerned the period 
September and October 2003.The questionnaire addressed the process of possible
eviction, underlying problems, help and care already present or introduced (part 3).

• Employees of thirteen contact points for extreme nuisance have completed a
questionnaire for 190 households that were on the verge of eviction due to extreme 
nuisance for whom an “end of intervention” statement was issued (with this statement 
the boundaries of voluntary intervention are reached and further attempts of the care 
network involved is terminated, for the tenant an annulment of the rent contract from 
the judge can be requested by the lessor) or households that had already been evicted 
for similar circumstances between January 2001 to December 2003 (part 3).

• Standardised interviews were conducted with 120 recently homeless people (last
housing lost less that two years ago and legal in the Netherlands) by 10 students of the 
University of Amsterdam, from April to May 2004. Data on the process of eviction,
problems and care provided, were collected (part 4).

• To identify risk factors of eviction, a statistical analysis was performed comparing
households that were evicted with those who were not evicted (part 3 and 4).
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Results

Number of evictions: Amsterdam (population 739,000) has 314.000 rent homes, this is 84%
of the total housing supply, of which, at any moment, 34,000 households have rent arrears of one
month or more (11%). Of these, nearly 6,000 households have been served with an eviction noti-
ce (17%) and 1,300 households are in fact evicted annually (3% of the total with rent arrears).
This number is increasing steadily: from 1,159 evictions in 2001 to 1,469 evictions in 2004. In
addition, about 1,000 households with extreme nuisance are reported of which approximately
40 to 50 are evicted annually.The minimal costs for the total eviction process mounts up to at
least 17 million Euros annually.

Increased risk of eviction: the main risk factor in eviction appears to be the combination of
rent arrears (90%, of total number of evictions), with psychiatric disorders and addiction of the
tenant.The single male drug user has a particularly high risk of eviction. Eviction due to extreme
nuisance is considerably less common (5% of total).

Eviction procedures: only three out of twelve Amsterdam housing associations offer house
visits to households that are on the verge of eviction.The other housing associations only try to
contact the households by telephone or limit their contact to a letter. In total, personal contact
was established with only one third of the households at risk.At the actual moment of eviction
tenants are rarely present.The furniture is still (partly) present in 96% of the houses and is being
temporarily stored. The furniture is destroyed or auctioned off, mostly without there having
been any contact with the former tenant.The procedures of most housing associations can be
characterised as commercial and anonymous.

Prevention of eviction and provision of shelter: after an inventory of the available infor-
mation and interviews with employees directly involved in the eviction process (part 1 and 2)
little information was obtained on the size and nature of the underlying problems. Criteria to
involve social and or medical care do not exist and knowledge as to what extend organisations
reach the population at risk is absent. In general, during the process of eviction, little help is pro-
vided to tenants to prevent eviction, especially not for households with rent arrears that do not
themselves actively look for help. During eviction no help to find another house or shelter is
offered, measures to prevent homelessness do not exist. However, several organisations do
attempt to prevent eviction.

1) In case of rent arrears: an agreement between housing associations and debt assistance 
organisations requires housing agencies to send a letter to invite a tenant with rent arrears
to report to debt assistance. In addition, several housing associations conduct house visits
to establish contact with tenants with rent arrears to offer a, mainly financial, solution.
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2) Employees of community shelters for the homeless (de Vliegende Hollander= the Flying 
Dutchman) are available for households at risk of eviction: a house visit is done at which an
inventory of problems is made to enable social and or medical care to be activated.
However, after studying the data, the reach and long-term effects of this service seem 
unknown.

3) In case of extreme nuisance: in thirteen city areas contact points for extreme nuisance are 
established, linked in a network with social and medical care services through which the 
care is coordinated by the community mental health department (Vangnet & Advies) of the
Municipal Health Service (GG&GD).

4) Registration statistics of social services (including poverty monitor, social work, welfare and
debt assistance) show that a quarter of their clients is referred between these
organisations. Little is known about underlying problems of their clients thus the effect of 
prevention of evictions remains obscure. Furthermore, only one in seven clients does
complete a debt control program, while half of the clients fails to enter the program after 
the first contact.The criteria for entering and completing a debt assistance program are 
barricades for substance users and psychiatric patients.These patients do have a higher risk
for eviction and they constitute the majority of homeless populations.

Questionnaire housing associations
In total, a questionnaire was completed for 275 households at risk of eviction due to rent arre-
ars (part 3); a response rate of 83% of an expected 330 households at risk during September and
October 2003.These concerned households for which the bailiffs were send in by housing asso-
ciations. Of the 275 households at risk, 132 (48%) were actually evicted.Among all households
at risk, single tenants, tenants born in the Netherlands and households without children were
evicted significantly more often.

In the total group 49% was single male, 16% single female and 12% a single parent.The average
age was 39 years (86% between 25-55 years), 41% was Dutch born, 19% was born in Surinam
and 7% in Maraca.The majority of actual evictions concerned single male adults. However, 16%
of evicted households also included children. In addition to financial problems, 23% had one or
moren underlying medical problems: 12% were drug user, 11% had mental health problems, 5%
alcohol, 3% gambling and 2% physical health problems.

Despite the fact that these problems were known to the employees of the housing associations
in contact with the tenants, only one third of tenants at risk for eviction were in contact with
social or medical services, mostly with agencies for debt assistance. Especially when no contact
between social or medical care agencies and drug users was made, the risk that a court evicti-
on led to a factual eviction was particularly high. In the case of tenants being in contact with care
organisations or if the tenant was not a drug user, this risk was significantly lower. In one third
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of cases employees of the housing associations had conducted a house visit. In these cases the
risk of eviction was significantly lower.The majority of these house visits were conducted by only
two of the twelve housing associations. Employees have none or hardly any information about
the destination of tenants after eviction.

Questionnaires extreme nuisance
In total, a questionnaire was completed for 190 households with extreme nuisance (part 3); a
response rate of 84% of the estimated total of 225 such households at risk during the period
January 2001 to December 2003. Of these households 136 were actually evicted. Of the 190 hou-
seholds 61% was a single male, 13% a single female and 16% a single parent.The average age was
42 years (87% between 25-55 years), cultural origin was not registrared by the contact points.
Of all households at risk in 82% underlying medical problems were present: in 49% of cases there
were problems with drug use, 40% psychiatry and 19% alcohol problems.As a result of the net-
work linking social and medical care together, the percentages of underlying problems are hig-
her than those reported by the social housing corporations with less contact with problematic
households.

A quarter of the extreme nuisance households had debts (24%), and the lack of debt assistance
posed a significantly higher risk of eviction. Households with extreme nuisance who were in con-
tact with their general practitioner had a significantly lower risk of eviction.Through the network
approach a large part of the households with medical problems were in contact with addiction
and psychiatric care services (71-83%). Debt assistance organisations had only reached a limited
part of those with debts (27%), especially among single addicted men.

Of the 136 households that were evicted, the destination of 55 extreme nuisance households
was known to the network.Twenty-six households became homeless immediately after eviction.
Of the other 29 households the housing situation is uncertain. It seems likely that a part of these
households will become homeless after staying a period with family or friends or in prison.

Questionnaires recently homeless
Interviews with 120 recently homeless people (part 4) shows that 39% had lost their last home
after eviction.The other 61% had lost their last home because they left voluntarily (16%), they
were sent away by their partner (including divorce) or other household members (47%).Various
other reasons were mentioned such as a stay in prison or abroad (totalling 38%).The majority
was male (88%), born in the Netherlands was 50%, in Surinam 8%, in Maraca 10% and the ave-
rage age was 38 years (80% between 18-60 years). Most had lost their last home in the city of
Amsterdam.
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The respondents reported the following problems: debts (61%), addiction (51%), psychiatric
symptoms (56%) and physical disease or handicap (22%). Singles, financial debts, excessive use of
alcohol and psychiatric problems were significantly more present among those who were home-
less because of an eviction, compared to those who became homeless because of other reasons.
Gambling (as a possible source of debts) was mentioned relatively often (19%) as a problem pre-
sent before homelessness.

In the period before becoming homeless, four out of ten recently homeless people had had con-
tact with a social service agency (including 14% debt assistance) and a quarter with health care
services.Within the group that was evicted nearly three-quarters had had contact with a social
or medical care service prior to eviction. These households were not able to overcome their
problems and or organisations did not provide adequate help.

After the loss of their last official home, more than half had become homeless immediately (55%)
and almost one third within three months (29%), often after an emergency stay with family or
friends, or after a stay in marginal housing/squads. Once homeless, subsistence conditions were
quickly lost. Persons that were homeless longer than 6 months significantly more often had lost
their identification  papers and often had no longer a general practitioner, compared with those
who were homeless less than 6 months.

A relatively large part of the recently homeless was in contact with social care, mainly on the ini-
tiative with the recently homeless themselves as they were looking for shelter and welfare
money.Various open house facilities were used by 56% of the recently homeless, night shelters
by 64%. However, a substantial part did not use any of the available shelters. Of the 47 who slept
outside, three-quarters had not been able to find shelter, and were thus involuntarily forced to
sleep outside.

In comparison to the period when they were still housed, debts and psychic complaints increa-
sed during the homeless period. Problems with gambling and drug use decreased in the first
homeless period.The fact that many recently homeless had sought social care and were willing
and capable of placing their addiction more in the background, is an indication of the motivation
within this group to turn their situation around with the help of social and medical care serv-
ices.The decrease in gambling and drug use could be an indication that in the first homeless peri-
od the scarce financial means are being used mainly for subsistence.After a longer period on the
streets, these priorities fade and addiction becomes more prominent. Staying in the same shel-
ters together with the long-term homeless people might have a numbing effect on a positive atti-
tude towards rehabilitation.



20

Homeless after eviction

Three questionnaires
The results of the three questionaires give us new information on three groups: 1) households
with rent arrears, 2) households with extreme nuisance and 3) recently homeless.Allthough we
can not compare these three groups with oneanother a few remarks can be made. The first
group, households from housing agencies with financial debts, could be named the quiet group;
receiving help depends on the activities of the lessor.The secound group, with extreme nuisan-
ce, the loud group, receives help via the contact point network.Among the recently homeless an
overlap of former problematic tenants will be present; receiving help depends on the initiative of
the homeless individual. In all three groups the Dutch single male adult, around 40 years old with
debts and or a drug/psychiatric problems, reflects the majority.

Of the two housed groups, quiet or loud, the reach of social care (social work, benefits, debt
assistance) is low. Barricades to enter a debt assistance program are too high for most of these
households. Recently homeless had more often contact with social work and benefit agencies
because the homeless themselves were looking for these basic needs. Among the quiet group
and the recently homeless group the reach of medical care was extremely low.Through the net-
work approach, for only the households in the loud group, threequarters of them was reached
by addiction and mental services.
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Conclusions

• The number of evictions in Amsterdam (over 1,300 annually) is increasing. Of all evictions
90% is due to rent arrears, 5% to extreme nuisance and 5% to other reasons.The data 
from this study show that evictions play a significant role as the final step towards
homelessness. Housing organisations and other relevant organisations have no insight in 
the destination of the evicted households.

• Only a limited part of the housing associations has personal contact with the households 
at risk for eviction.A large part of the actual evictions takes place without contact with 
the tenant, who might loose their furniture and personal belongings in the process.The 
relationship between the housing agencies and their tenants has become commercial and 
anonymous. Most of problematic households remain invisible.

• Problematic rent arrears, the primary reason behind an eviction, are a signal of underlying
social and medical problems such as addiction and psychiatric disorders. Especially the 
combination of rent arrears and drug use, mainly present among Dutch single men, leads 
to eviction significantly more often.

• Extreme nuisance is the cause of a small proportion of evictions (5% of an estimated 
1,000 cases annually).

• A network approach of combined social and medical services, as provided by contact 
points for extreme nuisance, reaches addiction services and mental services in three 
quarters of the reported cases. Focussing on financial debt assistance, for which tenants 
have to apply on their own initiative, as offered by the majority of the housing
associations, is not effective to prevent evictions. Households in financial debts on the 
verge of eviction do not report to agencies spontaneously. In Amsterdam no help is
offered to gain access to shelters to households while being evicted.

• Employees of housing associations suppose that the evicted households will go to family 
and friends following eviction and they suppose that a minority will become homeless. No
follow up data of the evicted are available, thus the supposed destination of the evicted 
households are more compatible with wishful thinking. Factually, only one third of
recently homeless had a short refuge with family or friends while the majority faced the 
streets immediately.Through poor access to the housing market and community shelters 
these people are forced to become homeless.
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Recommendations

Prevention of evictions
• House visits. The results of the present study show that rent arrears (beside extreme

nuisance) are a signal of underlying social and or medical problems. Households with
problematic rent arrears deserve an active intervention of housing associations, as the 
first ones to notice these signals.Through a more active human and social attitude by 
housing agencies conducting house visits, underlying problems could be detected and 
social and or medical care provided as required.

• Access to debt assistance. Households on the verge of eviction are not capable of
organising their financial and bureaucratic papers adequately. Despite this knowledge,
social services that can support tenants in such tasks only reach a small proportion of 
these households in need. Furthermore, social services refer a quarter of their clients to 
each other and half of the contacts are lost to follow up due to criteria that do not fit 
the capabilities of the clients.Thus, an active approach of debt assistance, in which criteria
for help are adjusted to the target population, could play an important role to prevent 
evictions.A broader use of budget control by community benefit agencies could prevent 
financial debt problems.

• Monitor. A central register of rent arrears could flag tenants at risk at an early stage and 
early help can then be provided to prevent eviction.

• Network. Beside rent arrears, among households at risk for eviction, medical problems 
are often present.An active network approach, currently available to report households 
with extreme nuisance, could also be beneficial for these households.

Prevention of homelessness
• Eviction monitor. During the first episode of homelessness motivation and opportunities 

to establish rehabilitation are better than after a prolonged period of homelessness.
A monitor that follows households that are evicted could be a means to identify the
households concerned.The evicted entering the homeless scene could actively be
approached at an early stage for to offer social and or medical support.A route towards 
a regular place in society should be provided. Supported living and or budget control 
could be initiated to prevent recurrent eviction and homelessness.

• Network. In the approach of households with problematic rent arrears, following the
network approach for households causing extreme nuisance, help and support after an 
inescapable eviction should be part of the local care network involved as well.
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“It’s my fate to choose for the party of the oppressed” 2

2 Voltaire, Gedachten (Pensée),The Hague, L.J.C. Boucher, 1958.

 



24

Homeless after eviction

 



25

Three research questions /Conclusions and recommendations

1 Introduction

Social exclusion and eviction
Recent research3 has shown that a cumulation of problems leads to social exclusion, which is pri-
marily bound up with poor health and, in the second place, with low income.An increase in the
number of evictions is a signal that a growing group of socially-excluded individuals4 have insuffi-
cient decisiveness and possibilities to take their own responsibility.This is in contrast with the
basic premise of the forthcoming Social Support Act (Wet Maatschappelijke Ondersteuning),
which is based on the assumption that, as much as possible, people solve their problems them-
selves or organise their own help.

In this concluding part, we shall attempt to answer the research questions posed round the
theme of homeless after eviction and present recommendations for policy improvement in pre-
vention of evictions and prevention of homelessness. In addition, it is examined how the care
offer of the Municipal Health Service (GG&GD) Amsterdam could be of support in this.

2 Answers to three research questions

The findings of Part 1-4 are summarised on the basis of three research questions and provided
with comments.

Question 1: how many households are, with which risk factor, evicted from their
house and how many of them end up in the homeless circuit?

3 Jehoel-Gijsbers G., Sociale uitsluiting in Nederland (Social exclusion in the Netherlands),The Hague, Social and Cultural 

Planning Bureau, SCP publication 2004/17, October 2004. One in ten Dutch adults experiences one or more forms of social 

exclusion. Important risk groups are single parents, people on benefits, people who have been unemployed, non-western 

immigrants and people with a poor command of the Dutch language.A combination of risk factors leads to a higher degree of

social exclusion.
4 The pre-Islamic poet ash-Shanfara belonged to the su ’luk-an: poor vagabonds who had left their tribe voluntarily or not, for 

example as a result of a crime. In their odes, they stress their loneliness and individuality, and there is no happy return to the 

tribe. From G.J. van Gelder. Een Arabische tuin. Klassieke Arabische poëzie,Amsterdam, Bulaaq Publisher, 2000: p 37.
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Number of households
Amsterdam has well over 311,000 rented houses in the social and private sectors; this is 84% of
the housing supply.About 6000 households in these sectors receive a court eviction order annu-
ally (2%).The number of evictions in Amsterdam has increased over the past years from 1,159 in
2001 to 1,469 in 2004. Per 1000 houses an average of 3.9 evictions take place: 3.7 per 1000 hou-
ses in the social sector and a maximum of 4.2 per 1000 private rented houses.

Rent arrears is clearly the primary reason for eviction (about 90%), nuisance only to a slight
extent (about 5%) as is unlawful occupation of a house (5%). In total, about 3% of the 34,000
households are evicted due to a rent arrears of a month or more. Of the approximately 1000
extreme-nuisance households, 40-50 households are evicted annually.

Risk factors
In Part 1-2 (practice and figures) we saw that problem tenants who are evicted are usually sin-
gle men of Dutch origin between 30 and 50 years old. Psychiatric disorder and addiction are fre-
quently stated by the parties involved to be the cause of rent arrears and/or nuisance. Rent arre-
ars is particularly noted among single men, single women with children and people on benefits
or with low income.The most problematic nuisance cases are psychiatric patients, (drug) addicts
and people with incorrigible anti-social behaviour.

In Part 3, in which data on households with (imminent) eviction was collected by means of
questionnaires (275 via housing associations and 190 via contact points for extreme nuisance)
we noted that the households evicted via housing associations consisted more often of single
people, of people born in the Netherlands and of households without children. Although the
majority of the households threatened with eviction consisted of single men, 16% of the evicted
households consisted of a family with children.

The households evicted by housing associations had, in addition to financial problems, the follo-
wing problems: drugs (12%), psychiatry (11%), alcohol (5%), gambling (3%), illness or handicap
(2%).When there was a drugs problem, the risk of eviction was significantly higher. Some hou-
sing associations actively conducted home visits.The households that were visited were evicted
significantly less often.

In households causing extreme nuisance, which required the intervention of the contact points,
we saw the following problems: drugs (49%), psychiatry (40%), alcohol (19%).A quarter of hou-
seholds causing nuisance had rent arrears and, due to a lack of rent assistance, had an increased
chance of eviction. Households that had contact with the family doctor were evicted significant-
ly less often.
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In Part 4 (recently homeless n=120) we saw an ample majority of men of Dutch origin who had
become homeless in Amsterdam. Single, debts, exorbitant use of alcohol and psychic complaints
were significantly more present among the recently homeless who had become so after evicti-
on. Gambling was often mentioned by the recently homeless (19%) and problems due to loss of
housing. Housing associations and contact points scarcely mentioned gambling as a problem.This
is perhaps because they did not notice it.

In the interpretation of this data, account must be taken of the fact that contact points have a
much more active outreach-oriented approach to nuisance households than housing associations
to households with rent arrears. The underlying problems, medical in particular, in households
with rent arrears will therefore, for an important part, remain unnoticed by housing associations.
Despite this, in so far as housing associations have contact with their problem tenants, a signifi-
cant part of this group is also known to have underlying non-financial problems.This shows that
eviction due to rent arrears is not only a financial problem, but also an expression of complex
social and medical problems.

Homeless after eviction
Although employees of housing associations indicate that they suspect that merely a small part
of evicted households become homeless and that the majority find accommodation with family
or friends (Part 1), it appears that upon specific inquiry they scarcely have information on where
households go after eviction (Part 3).An inquiry of the recently homeless teaches us that 39%
of them lost their house after an official eviction. More than half of them were homeless imme-
diately after the loss of their house (55%), nearly one-third (29%) three months later following
an initial stay with family or friends or in marginal housing.This data raises the suspicion that evic-
tions play a role as a final step towards homelessness and that, moreover, the agencies involved
lose sight of this group after eviction, particularly after eviction due to rent arrears.

Of the evicted households known to contact points for their extreme nuisance (n=136), the
destination after eviction was known for 55 households: 26 of them became homeless. For the
other 29 households, the housing situation is uncertain and there is a reasonable chance that
these households as yet become homeless after staying with family or friends or after detention.

Of the nuisance households whose destination is unknown after eviction, it is likely that a com-
parable number become homeless.Although nuisance contributes to a limited extent to the total
number of evictions, the chance of homelessness is probably considerable if the reason for evic-
tion is nuisance. Although drugs problems and anti-social behaviour of the majority (89%) of
homeless nuisance makers were encountered, not any form of problems or contact with
assistance resulted in a significantly increased risk of homelessness, partly due to the small num-
bers.
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Shifting of problems
The increase in the number of evictions is a serious situation.All the more so, because the regu-
lar housing market has long waiting lists and the capacity of social relief is limited. Households
that are evicted and do not (no longer) have their own social safety net have no choice but to
become homeless and are therefore dependent on social relief and specific provisions for the
homeless.

Conclusion 1

• The number of evictions in Amsterdam, well over 1,300, has increased over the past 
years.

• Problematic rent arrears, the most common cause of (imminent) eviction, is a signal of 
the underlying social and medical problems.

• A cumulation of financial problems, addiction (alcohol, drugs and gambling) and/or psychic
complaints of predominantly Dutch single men give an increased risk of eviction.

• Without active help, risk households have no choice but to become homeless; eviction 
does not solve the problems.

• The combination of rent arrears and drugs problems leads significantly more often to 
eviction.

• For barely one-third of the recently homeless, staying with family or friends provided 
temporary accommodation; a majority of them were out in the street immediately after 
eviction.

Question 2: what is being done to prevent eviction and what is the reach of
assistance?

In different ways, efforts are now being made in Amsterdam to prevent evictions.Are the most
problematic households being reached?

1) Social Service Provision
From various registrations (Part 2) it appears that the social service, general social work and
debt assistance (including Vliegende Hollander) refer a quarter of their clients to each other.The
agencies perform registrations from the supply of clients and these people (demand) are limited
according to features and problems, including imminent eviction, so that we have no insight into
the effects of preventive care. For about one in seven households, the debt assistant is able to
complete a dossier; more than half drop out after an initial contact and are designated as not
being true to their appointment or not being motivated. The thresholds for obtaining debt
assistance are much too high, in particular for addicts and psychiatric patients; they cannot meet
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all the requirements, whereas it is precisely these people who have an increased risk of being
evicted.The majority of the homeless struggle with addiction and/or psychiatric disorders.

2) Debt assistance covenant
The tackling of problem tenants by the various housing associations shows similarities and diffe-
rences and is focused on rent arrears in particular.Via a covenant between the housing associa-
tions and the debt assistance service, one tries to reduce the number of people with debt arre-
ars.The effect of this measure cannot be found in the registrations of housing associations and
the debt assistance service. For individual housing associations, the number of evictions can pos-
sibly be reduced, but for the entire city the effect misses the mark, given the increase in the num-
ber of evictions.

We suspect that the covenant benefits only those households that know themselves how to con-
tact and maintain contact with the debt assistance. Households that do not respond spontane-
ously to a written invitation remain devoid of help and run a realistic risk of being evicted if
underlying problems (illiteracy, language, health) are not revealed to the debt assistance service.
The biggest problem cases are probably not reached or those people drop out who cannot meet
the requirements of the debt assistance service (such as not making new debts or not keeping
appointments or doing their paper work5). Of the households threatened with eviction via hou-
sing associations, three quarters had financial problems. Evicted persons had significantly less
contact with the debt assistance service and scarcely contact with the medical assistance serv-
ice and had drugs problems significantly more often.

Practice and figures (Part 1-2) show that there is no clear policy for offering assistance and com-
pleting the intake procedure successfully.When households are threatened with eviction due to
rent arrears it appears that, because housing associations do not seek personal contact, no
assistance is called in for underlying problems such as addiction and psychic problems.The rese-
arch data shows that these problems clearly do play a role, as is known by just one-third of the
housing associations that actively seek contact with the tenants.An intensive outreach-oriented
network approach, such as in the case of housing nuisance, shows that the reach of assistance
for these problems in particular can be strongly increased (Part 3).

5 According to the Amsterdam poverty monitor (no. 7, 2004) nearly 2000 people made use of forms brigades in 2000 and well 

over 11,000 in 2003.This is a signal that a large group of people are insufficiently able to organise their paper work.
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3) House visits
Some housing associations actively seek contact with problem tenants who do not respond to
written invitations to tackle rent arrears. House visits have a preventive effect.We saw signifi-
cantly less evictions of households threatened with eviction with which the housing associations
had had personal contact. During such contact, underlying problems can be detected and targe-
ted help called in.

The approach in which a house visit to problem households threatened with eviction due to rent
arrears is central, has been partly designed by Vliegende Hollander6. Such an approach is effecti-
ve, yet the reach is small: of the evicted housing association households 5% and of nuisance hou-
seholds 2% had had contact with Vliegende Hollander, and of the recently homeless 1%. It must
be noted that the number of people with rent arrears reached by debt assistance was low (an
estimated 4% of the total number of people with rent arrears).Also for medical problems known
to housing associations, the reach of medical care was low.

4) Network nuisance approach
For the nuisance households, we saw that a quarter of them had also rent arrears, but, despite
the available network, debt assistance was involved to a limited extent and debts not dealt with
were over-represented among the evicted nuisance households. The reach of assistance for
addiction and psychiatric problems was high: three-quarters of the nuisance households had con-
tact with addiction care and/or GGZ (mental health care) through the network approach and
with care co-ordination via GG&GD Vangnet en Advies. Contact with the family doctor had a
preventive effect because less evictions occurred.

In an uncorrectable situation, the help network gave nuisance households an end-intervention
statement, causing the majority to be evicted (Part 3).There is a large chance that these people
will end up in the homeless circuit. Problems are shifted, people lose their basic conditions the
longer they remain homeless and the longer the necessary social and medical help is delayed, as
we saw with the recently homeless. From the viewpoint of assistance, an end-intervention sta-
tement provides no solution for the households involved.

Reach of assistance in case of imminent eviction
Households threatened with eviction had contact with social help slightly more often than with
medical help, despite the high presence of medical problems.The current approach of housing

6 An organisation established on the basis of social relief. It was observed that an increasing number of people were being 

evicted due to rent arrears. One began visiting people with imminent rent arrears in order to offer them help.This means 

Vliegende Hollander performs a task that belongs to the lessors and general social work.
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associations is focused particularly on a written, general and anonymous referral to financial help.
No attention at all is given to underlying medical problems.

An outreach-oriented network approach as used by the contact points increased the reach of
medical help in particular.Although rent arrears initially seems to be a purely financial problem,
it appears that in this group, too, many underlying medical problems play a role, so that an appro-
ach as used in the case of nuisance is also justified for households with problematic rent arrears.

In general it can be said that the problems leading to a situation of (imminent) eviction and
homelessness can be designated as social-medical problems. Here it concerns a cumulation of
problems for which two types of care are indicated: social care (accommodation, income and
activities) and medical care (addiction, mentally and physically).

Conclusion 2

• An approach only focused on financial help, as used by most of the housing associations, is
not effective in preventing evictions.

• Regardless of the underlying problems, imminent eviction requires a house visit by the 
first person who detects the problems: the lessor. On the basis of this house visit, the 
required care can be organised by a network of social and medical relief workers,
specifically because of the underlying problems.

• Nuisance households with an end-intervention statement require an approach using
pressure and, if necessary, force (regardless of a lack of acute danger or a psychiatric
disorder in the restricted sense) on the basis of a significantly increased chance of
homelessness in addition to the damage inflicted by these households to the immediate 
surroundings and society.

Question 3: what is being done on prevention of homelessness in case households
have been evicted and what is the reach of assistance to the recently
homeless?

Prevention
The answer to the question if in Amsterdam prevention of homelessness is taking place is “no”.
No measures are being taken to prevent homelessness. Once evicted, the households involved
must find their own way.A way they were unable to find while living in a house.A way that will
subsequently involve further loss of basic conditions the longer they remain homeless. They
know how to find social and medical care only to a limited extent. This is a serious situation,
since society leaves people to their own devices who cannot take care of themselves primarily
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due to addiction or psychiatric problems.This most extreme form of social exclusion is revea-
led in the fact that half the recently homeless (n=120) are immediately in the street with no help
in finding accommodation. Emergency reception at family and friends appears to be of a tempo-
rary nature and is no guarantee that one does not become homeless.

Reach of assistance to recently homeless people
While living in a house, 4 in 10 of the recently homeless had contact with the social assistance
service and a quarter with medical assistance providers, despite the high degree of financial and
medical problems. Within the group that had been evicted, nearly three-quarters had contact
with the assistance service; nevertheless they were unable to keep their housing. Nor did a visit
to the district court have a preventive effect.

Once homeless, one soon loses the basic conditions. People who were homeless longer than half
a year had identity papers and a general practitioner significantly less often than those who were
homeless for a shorter period of time. The reach of social assistance for accommodation and
benefits was high among the recently homeless, particularly because the recently homeless often
sought these primary necessities themselves.The reach of medical assistance remains low.

In comparison with the period while living in a house, debts and psychic complaints increased
during the homeless period. Gambling problems and drug use decreased. The fact that many
recently homeless people had sought social help and were willing and able to place their addic-
tion temporarily in the background, is an indication that this group had the motivation to turn
the situation around with the help of assistance.The decrease in gambling and drug use could be
an indication that in the first homeless period the scarce financial resources are spent, in parti-
cular, on the primary necessities of life, but that after a longer period in the street these priori-
ties fade away and addiction comes to the foreground more often. It is possible that the recent-
ly homeless still have a future-oriented attitude to life in the first phase of homelessness, which
can be replaced by hopelessness and use of intoxicants the longer they are homeless. It is under-
standable that staying in the same reception facilities where long-term homeless people are sta-
ying has a numbing effect on the mind.

Use of reception facilities
To various degrees one makes use of reception facilities: of 120 recently homeless people, 56%
visited the open house and 64% had used the night shelter.A considerable part of recently home-
less people had not used the reception facility, 53% had on average slept outdoors for two weeks
and, of 47 of those who had slept outdoors, three-quarters had not be able to find accommo-
dation and been compelled to sleep outdoors.
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Conclusion 3

• In Amsterdam, no preventive measures are taken against homelessness due to eviction.
• Actively offering relief and help in the first phase of homelessness (immediately upon an 

inevitable eviction) is a point of application for prevention of long-term homelessness.
• The lack of basic conditions increases the longer homelessness lasts.
• Long-term homelessness leads to less help and more intoxicants.
• On the basis of the existing problems of the recently homeless, a wider offer of relief and

the use of collective social and medical help are indicated.

3 Recommendations

Prevention of evictions
When social workers are the only ones coming in contact with households threatened with evic-
tion, too little attention is paid to medical problems (addiction, psychiatry, physical) and these are
crucial for the creation, deterioration and maintenance of social problems. It is important that
social workers recognise signals that point to medical problems and know to which medical
assistance provider they can report problem households and in which way.The creation of a cen-
tral regulatory role on the basis of care and nuisance contact points could create clarity in the
route for finding and offering help.

The other way around, medical assistance providers must be able to recognise households with
problematic rent arrears and report it to social workers along with a medical recommendation
for placing them under guardianship (a guardian protects a person incapable of acting for himself
and his capital), under receivership (a receiver protects capital and decides on financial interests)
or under mentorship (a mentor protects at the personal level and decides on care, nursing, tre-
atment and guidance). 7

7 Curatele, bewind en mentorschap. Justitie werkt aan goede wetten en regels (Guardianship, receivership and mentorship.

Justice is working on good laws and regulations),The Hague, Ministry of Justice, October 2003.
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Given the fact that the households in question know spontaneously how to find social assistan-
ce to a limited degree and medical assistance to an even lesser degree, it is evident that an acti-
ve and collective approach is indicated, regardless of where these people are staying (house, cli-
nic, detention, etc.).An integral approach comprising both social and medical care, as offered by
the care and nuisance contact points, could serve as a model for an approach during the period
that the households in question do not have their own accommodation.

Housing associations and supported living
Since it is evident that certain groups in society are unable to function independently and that
the housing supply is too one-sided, it is recommended that the social rent sector makes availa-
ble part of its supply for supported living.An increase in the number of evictions will only incre-
ase the pressure on social relief to let these people live with assistance.When we look at the
current figures, a 2% supply of the total housing stock seems justified considering the number of
court eviction orders and extreme nuisance makers.

Prevention according to sources of homelessness
Eviction was the final step to homelessness for four of ten homeless people.The other sources
for homelessness are:“sent away”, usually by the partner; going away oneself, particularly due to
problems with housemates; and various reasons, including a detention period.These sources for
homelessness are directional in determining if one can reach these people in time to offer help.

1) Official eviction. Preventive actions such as house visits and a network approach can
reduce significantly the number of evictions. Profits can be gained here. Housing
associations and, in particular, the private lease sector and energy suppliers as the initial 
receivers of signals of financial problems can call in the help of a competent help network.
The approach chosen in case of imminent eviction due to nuisance is also justified in case 
of rent arrears, given the underlying medical problems that this group has as well.That is 
why drugs problems deserve extra attention, because, due to these problems, the risk of 
eviction and subsequent homelessness is highest.

2) Broken relationship. The use of preventive actions in case people who have a living
relationship with partner, family, landlord or third parties threaten to lose their housing due
to a broken relationship is troublesome, because we cannot check every household for 
harmony. Both social and medical assistance providers can, however, be alert for existing 
problems (debts, addiction and psychic problems in particular) in their contact with the 
households in question and actively call in help.

3) Other. Two groups are accessible for the use of preventive actions. People who, due to the 
death or departure of the main tenant, for example to a nursing home, threaten to lose 
their housing (tenancy agreement in the name of the dead person or main tenant) and 
people who have to spend a period in a detention centre or other institution, causing rent 
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arrears to rise so much that the lessor calls for eviction.There is contact with these
people. Initially perhaps not by the primary assistance provider, but by others, who can call 
in targeted assistance to assess which help should be given so that these people can keep 
their housing or find appropriate relief and care elsewhere.

During a (long-term) stay in a detention centre or other institution it is possible, for singles
in particular, to lose a house when any benefits are stopped and nobody “at home” pays 
the rent. Earlier research has shown that social-medical care for (ex-)detainees can be 
improved.8 To support judicial-social work and resettlement, workers of the GG&GD 
Ambulant Medical Team provide, via Support,9 transmural care to detainees at the time 
they are released in order to guide them to the basic conditions and medical care.10

Prevention of long-term homelessness
By making a collective offer of social and medical help to recently homeless people11 it will be
possible at the earliest possible stage, the moment of inevitable eviction, to establish the type of
relief required and also to provide support for demonstrated health problems.

Such an integral offer can provide support in the organisation of finances and debt restructuring,
and a social-medical assessment can also be made to determine the relief and care requirement:
independent supported living, social boarding house or medical facility for nursing or care, tre-
atment of addiction or psychiatric treatment.

8 Braak, J. van den et al, Opvang van ex-gedetineerden.Verslag van een onderzoek naar de maatschappelijke opvang van

ex-gedetineerden (Reception of ex-detainees. Report on a study of the social reception of ex-detainees),Woerden,

Consultation Bureau van Montfoort, September 2003. Bottlenecks: inappropriate laws and financial regulations, non-structural 

financing of volunteer programmes, insufficient referral and support by resettlement, insufficient debt assistance and

insufficient temporary reception.
9 Support. Een Amsterdams netwerk ten behoeve van mensen met gecompliceerde zorgproblematiek (Support.An Amsterdam 

network for the benefit of people with complicated care problems),Annual Report 2002,Amsterdam, Support, October 2003.

For the people in question, Support offers a regular mentor for realising basic conditions. On the basis of an electronic client 

tracking system, the results of five domains are charted per quarter: n=464 clients with mentor, reporting back of face-to-face

contact on average per quarter n=235, of which has been realised: housing 75%, income 83%, daily activities 34%, access to 

use area 70% and medical care 74%. Both in the first and in the fourth quarter, a picture was obtained of 70%.
10 Sluijs,T.A., Bombeeck, J.J.G., Pilot Ketenzorg vanuit de penitentiaire instelling locatie Havenstraat Amsterdam (Care Chain pilot

via the penitentiary institution, location Havenstraat,Amsterdam),Amsterdam, GG&GD, March 2004. In the period from April 

2003 to March 2004, 84 detainees were presented to the GG&GD, half of whom qualified for hand-in-hand support.The 

entire programme to close the care chain during detention required about four hours per person. If everyone were to be 

supported as from the gate, the effort would take six hours per detainee.All persons who during and after their release

completed the entire bureaucratic procedure to be able to use their basic rights again stated they could not have achieved it 

on their own.
11 Laere, I.R.A.L. van, Ketenzorg voor daklozen. Diagnostiek en zorg op vier probleemgebieden tegelijk (Care chain for homeless

people. Diagnostics and care in four problem areas simultaneously), Medisch Contact 2004, 59(20): 830-1.
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This approach is militated by the fact that recently homeless people are, in the initial phase, moti-
vated to tackle their problems. It is probably not conducive for their motivation if recently home-
less people leave the homeless circuit for the same reception facilities used by long-term (addic-
ted) homeless people.An approach to the recently homeless that is focused on “turnover inten-
siveness” and an offer of a transient hotel (Part 4) can possibly contribute to the prevention of
long-term homelessness. It is currently being assessed to what extent these facilities reach the
target group and lead to an effective outflow of the recently homeless from the homeless cir-
cuit.

Registration
Due to the pluriformity of the registration systems of the agencies in question, it is impossible
to obtain insight into the underlying problems of the households threatened with eviction. For
offering social help, the use of a uniform intake and referral form by housing associations, priva-
te lessors, social service, debt assistance, social work, resettlement and social reception could
reduce the number of process steps and red-tape and also offer room for central registration.
Given the content of the problems described in this research, a Bureau of Social-Medical
Statistics is to be recommended.The registration should focus more on the social-medical pro-
blems of the target group and on the effect of assistance.

Diagnosis and therapy
The social care sector is faced with the challenge to restructure their services around the cen-
tral theme “prevention of eviction”, whereby it can be decided to use a problem-oriented soci-
ally and medically-related approach during the delivery of help, so that the reach and the com-
pletion of the number of dossiers can be increased (Part 2). Medical assistance providers are
faced with the challenge to make the diagnosis “threatened eviction” or the diagnosis “homeles-
sness”, so that active social help can be called in.

Recommendations

• The presence of a combination of the four problem areas (social, addiction, psychiatry 
and physical) requires a simultaneous social and medical approach, regardless of the
people involved.

• An approach such as a simultaneous delivery of social and medical care as offered by the 
care and nuisance contact points could serve as a model for an approach in the period 
that the problem households in question have their own housing.

• An active detection of rent arrears by housing associations or private lessors as an
indication of possible underlying problems for which help is needed can contribute to a 
timely tackling of problems, so that eviction can possibly be prevented.
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• After detection, an active approach to problem households via a help network with extra 
support from addiction care is indicated.

• If the rise in the number of evictions continues, this means the pressure on social relief 
will also increase (still further).

• Housing associations could offer 2% of their supply for supported living in support of risk
households that are unable to deal adequately with their social and medical problems and
therefore run an increased risk of ultimately participating in social relief and subsequently
living with assistance.

3 GG&GD Amsterdam and delivery of care
3 offer?

Within the care and nuisance contact points, GG&GD Vangnet en Advies has a co-ordinating
task.Annually, the contact points need to process nearly 2,000 care and nuisance reports. If the
contact points play a regulatory role in the case of threatened evictions due to rent arrears, the
demand for social-medical care will increase as the number of (threatened) evictions rises due
to rent arrears. Social work and the general physician could be involved more often within the
network, given the financial and health problems of the households in question that are not hand-
led.The general physician could contribute actively in providing medical care or transfer the care,
particularly in the case of households with drugs problems and therefore with a higher risk of
being evicted, explicitly to GG&GD workers who have experience with complex social-medical
problems of marginalised populations in society.12, 13

12 Brussel, G.H.A. van, Buster M.C.A., Monitor OGGZ, Figures 1999-2001; GG&GD, cluster MGGZ, 2002. In 2001,Amsterdam 

had an estimated 4,250 problematic opiate addicts: 41% Dutch, 18% female, 40 years old on average; 144 deaths, 24 new HIV 

cases; the GG&GD outpatients clinics treated 2,850 opiate addicts.Within the framework of nuisance prevention and crisis 

help, 3,216 persons were supported by Vangnet & Advies, two-thirds men, 85% singles, drugs 492 persons, alcohol 465 and 

psychiatry 930.
13 Sluijs T.A,Ambulant Medical Team, annual figures 2003,Amsterdam, GG&GD-MGGZ, 2004. In 2003, the Ambulant Medical 

Team supported 471 hospital admissions and 475 admissions in Meerzorg and the Sick Bay of the Social Relief Centre;

physicians treated 812 homeless persons (86% men) during 2,705 consultations and methadone was prescribed for 227

opiate users in eight social boarding houses during nearly 35,000 dispensation days.
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Given the small reach of medical care among (recently) homeless people, it is necessary to
expand the current outreach care in various reception facilities14 to locations where homeless
people find accommodation, funds and social work. Qualifying for this are the social service CED,
the night shelter of the Salvation Army, the night shelter of HVO de Veste and also open house
facilities with a large number of visitors.

Recently homeless people report a low reach of medical assistance.The longer they were home-
less, the fewer of them had a general practitioner. Homeless people can be helped actively by
registering with the GG&GD Dr Valckenier practice for the homeless15 to obtain low-threshold
accessibility to primary medical care. In providing care to homeless people, direct co-operation
between GG&GD workers and social work associated with social relief is of great importance
in providing collective social and medical care and guiding the persons involved to an appropri-
ate relief and care setting.

Future with more homeless people
Given an increase in the number of people who lose their job, a slimming down of social safety
net schemes, the increase in prices (rent, energy, the costs of living, pension and illness), the incre-
ase in the number of households with debts, the unlimited ability to take out loans and buy on
credit, a substantial population of chronically-sick people, including people with problematic
addiction and/or psychic disorders, it is obvious that the trend in the rise of the number of evic-
tions and hence in the number of homeless people will continue grow. Effective prevention mea-
sures are required for combating a homeless epidemic. It is to be hoped that this research con-
tributes to the making of choices to improve the fate of marginalised people.

14 GG&GD physicians and care co-ordinators of the Ambulant Medical Team provide medical care in HVO boarding house de 

Veste (with sick bay and nursing beds), in HVO social boarding houses de Straetenburgh,Vrijburgh and Walenburgh, in 

Salvation Army social boarding houses de Gastenburgh (with sick bay and nursing beds) and Zuiderburgh, in Open House De 

Kloof, Oud West (SIA) and in night shelter Stoelenproject.Via GG&GD outpatients clinic centre, medical care is provided to 

drug-addicted occupants of Salvation Army boarding House Zeeburgh and, via GG&GD outpatients clinic south-east, to

predominantly homeless drug users who stay in the HVO night shelter and to occupants of Varikstraat and of the Fleerde 

assisted living project.Via GG&GD outpatients clinic PPP, medical care is provided to drug users in Salvation Army boarding

house Rosaburgh.
15 Laere I.R.A.L. van, Buster M.C.A., Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde dr.Valckenier-spreekuren in 

Amsterdam (Health problems of homeless persons at so-called Dr Valckenier surgery hours), Ned Tijdschr Geneeskd 2001,

145: 1156-60.
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Deel 1
Huisuitzetting in Amsterdam

Uitvoerende partijen

Proces en procedures

“... omdat we ook zijn, wat we zijn kwijtgeraakt...” 16

16 Uit: ‘Amores perros’, van de Mexicaanse regisseur Alejandro Gonzalez Inarritu, 2000.

“Een hard en dynamisch beeld van een stad waar arm en rijk langs elkaar heen leven”

De Volkskrant, 3 december 2003.
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Inleiding

Dakloosheid is een chronische sociale en medische crisis.Allerlei problemen komen bij daklozen
in meerdere en ernstiger mate voor dan onder de wonende bevolking. Daklozen hebben een
hogere morbiditeit (ziekten) en een vroegtijdige mortaliteit (sterfte). Hun leven gaat vaak
gepaard met ongemak, sociale handicap en frequent meerdere en ernstige ziekten tegelijk, naast
een letterlijke zwerftocht tussen vele instanties, voorzieningen en zorginstellingen. Maar hoe
komt het zover dat men dakloos raakt?

Naar de vraag waarom mensen dakloos raken is veel onderzoek verricht. De definitieve stap naar
dakloosheid is het verlies van woonruimte. De onderliggende oorzaken zijn eindeloos (bijlage A).
Grofweg komt het neer op een combinatie van zich in de tijd opstapelende problemen die deze
mensen kwetsbaar maakt om dakloos te raken en te blijven.Als daklozen eenmaal ‘uitgeburgerd’
zijn is de weg van ‘resocialisatie’ een uiterst moeizame die slechts voor een enkeling is wegge-
legd.17, 18, 19

Tijdens de GG&GD dr.Valckenier-spreekuren voor dak- en thuislozen in Amsterdam vroegen wij in
de periode 1997-1999 aan 364 vooral mannelijke bezoekers naar de in hun ogen belangrijkste
reden waarom men dakloos was geraakt.20 De antwoorden waren als volgt: verbreken van een
relatie 31%, schulden 21%, woonoverlast 12%, na een periode in detentie 8%,21 na langdurige
opname in een kliniek 3%, diverse redenen als brand in caravan, boot of woning, sluiten of slopen
van een pand, verlaten van een sociaal pension of terugkeer na verblijf in het buitenland bij 21%
en van 4% was de reden niet bekend. Dit zijn uiteenlopende factoren die de daklozen zelf achter-
af als belangrijkste reden van verlies van woonruimte zagen. Een onbekend aantal dakloze bezoe-
kers meldde dat men hun woning was uitgezet.

Mensen die hun woning dreigen te worden uitgezet lopen het risico dakloos te raken.Wanneer
de hulpverlening contact met deze mensen heeft of kan krijgen is het wellicht mogelijk om pre-
ventieve hulp in te zetten zodat zij hun huisvesting kunnen behouden of kunnen worden opge-
vangen als uitzetting onvermijdelijk is, om zo te voorkomen dat men opgaat in het daklozencir-
cuit.

Het is bekend dat de gezondheid van mensen in de marge van samenleving slechter is dan die
van de algemene bevolking, voor deze groepen heeft GG&GD Amsterdam de taak de gezond-
heid te bevorderen en biedt hiertoe specifieke sociaal medische zorg.
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Dit rapport beschrijft problematiek rondom huisuitzettingen: praktijk en processen, registratie
en cijfers, de rol van de hulpverlening, onderzoek bij huishoudens die dreigen te worden ont-
ruimd en onderzoek bij personen die inmiddels dakloos zijn geraakt. Met als doel de zorg voor
betreffende gemarginaliseerde mensen te verbeteren.

17 Buster MCA, Laere IRAL van. Dynamiek en problematiek van bewoners in sociale pensions en internaten.

Dak- en thuislozen in Amsterdam: GG&GD, EGG reeks 2001-8, november 2001.
18 Doorn L. van. Een tijd op straat; een volgstudie naar (ex) daklozen in Utrecht. (proefschrift) Utrecht: NIZW, 2002.
19 Wolf J.R.L.M. Een kwestie van uitburgering. (inaugurele rede).Amsterdam: BV Uitgeverij SWP, 2002.
20 Laere IRAL van, Buster MCA. Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde dr.Valckenier spreekuren in Amsterdam.

Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145: 1156-60.
21 Braak J. van den, ea. Opvang van ex-gedetineerden.Verslag van onderzoek naar de maatschappelijke opvang van

ex-gedetineerden.Woerden:Adviesbureau van Montfoort, september 2003.
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2 Opzet onderzoek

Vraagstelling

1) Hoeveel huishoudens met welke risicofactoren worden hun woning uitgezet én hoeveel 
van hen belanden in het daklozencircuit?

2) Wat wordt er aan preventie van huisuitzettingen gedaan en wat is het bereik van de
hulpverlening? 

3) Wat wordt er aan preventie van dakloosheid gedaan in geval huishoudens ontruimd zijn
en wat is het bereik van de hulpverlening van recent daklozen?

Methode

Om de centrale vraag ‘wie van de mensen die worden uitgezet raakt dakloos?’ te kun-
nen beantwoorden stelden wij onderstaande deelvragen. Het onderzoek is verricht in de perio-
de juni 2003 tot juli 2004.Via praktijk en processen, registratie en cijfers, onderzoek bij huis-
houdens die dreigen te worden ontruimd en bij personen die inmiddels dakloos geraakt zijn
hopen we in dit rapport in vier delen een beeld van de problematiek rondom huisuitzettingen te
krijgen. De deelvragen komen aan het eind van elk deel terug om te zien hoe we gevorderd zijn
met het beantwoorden ervan en wat we nog nader moeten onderzoeken. Per deel lichten we
de gehanteerde aanpak toe.We stelden de volgende deelvragen ten aanzien van huisuitzettingen
en dakloosheid.

Huisuitzettingen

1) Hoeveel huisuitzettingen vinden in Amsterdam plaats?
2) In welke mate vinden huisuitzettingen plaats bij woningcorporaties en bij particuliere

verhuurders?
3) Wat zijn de belangrijkste redenen van huisuitzettingen? Wat is de verhouding tussen

uitzettingen vanwege huurschuld en vanwege overlast?
4) Welke huurders met welke problemen hebben een verhoogde kans op het maken van

huurschulden?
5) Welke huurders met welke problemen hebben een verhoogde kans op het veroorzaken

van overlast?
6) Welke huurders hebben een verhoogde kans op huisuitzetting?
7) Welk hulpverlening wordt door wie ingeschakeld ter preventie van huisuitzetting? 
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Dakloosheid

8) Waar verblijven huurders nadat zij zijn uitgezet?
9) In welke mate dragen huisuitzettingen bij aan dakloosheid?
10) Welke huurders hebben de grootste kans om dakloos te raken?
11) Hoe lang duurt het voordat uitgezetten in het daklozencircuit terechtkomen? 
12) Welke hulpverlening wordt door wie ingeschakeld om dakloosheid na uitzetting te

voorkomen? 

Om tot antwoorden te komen zijn vier wegen bewandeld die we beschrijven in vier delen.

Deel 1.Voor het achterhalen van hoe het er in de praktijk rondom huisuitzettingen aan toegaat
en hoe het proces van huisuitzettingen verloopt, hebben we alle betrokken partijen in
Amsterdam benaderd.We waren benieuwd naar het beleid van de gemeente Amsterdam, de rol
en aanpak van woningcorporaties, deurwaarders, Kantongerecht, boedelbeheer en daarnaast de
dienstverlenende partijen. We laten de medewerkers van diverse organisaties aan het woord
komen om het verhaal zo veel mogelijk vanuit de praktijk te kunnen vertellen. De aandacht gaat
uit naar het signaleren van huurproblemen (huurschulden en woonoverlast), de aanpak van deze
problemen, opvallende kenmerken en problemen bij de betreffende huishoudens en de rol die
de hulpverlening speelt om deze problemen het hoofd te bieden.

Deel 2.Aan alle bij huisuitzettingen betrokken instellingen hebben we gevraagd welke gegevens
men registreert.We hebben om jaarcijfers gevraagd over de jaren 2001 en 2002. In de lijn van de
praktijk en het proces van huisuitzettingen zetten we al deze cijfers op een rij om een overzicht
te krijgen. Hierbij kijken we naar de cijfers van diverse instellingen in relatie tot kenmerken en
problematiek van huishoudens en preventie van huisuitzettingen.

Deel 3. In dit deel geven we uitkomsten van gegevens die zijn verzameld aan de hand van vra-
genlijsten welke zijn ingevuld door medewerkers van woningcorporaties die direct betrokken
zijn bij problematische huishoudens en medewerkers van meldpunten extreme overlast in
samenwerking met GG&GD Vangnet & Advies.We geven een overzicht van kenmerken en pro-
blemen van de huishoudens en de mate van betrokkenheid van de hulpverlening.We proberen
hier mogelijke risicofactoren aan te wijzen door de groep huishoudens die niet en die wel zijn
uitgezet met elkaar te vergelijken.

Deel 4. Omdat we huishoudens die met uitzetting bedreigd werden vanwege privacy regelingen
niet direct konden volgen, laten we in dit deel recent daklozen aan het woord en kijken terug op
de periode dat zijn hun laatste huisvesting verloren, aan de hand van interviews afgenomen door
studenten van de Universiteit van Amsterdam. Kenmerken, problemen, hulpverlening tijdens
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wonen, reden van verlies van woonruimte, verblijf na verlies van woonruimte, moment van con-
tact met het daklozencircuit, problemen en hulp tijdens dakloosheid komen aan bod.

Deel 5. Conclusies en aanbevelingen.Afsluitend proberen we in dit deel een overzicht te geven.
We combineren hier gegevens uit literatuur, praktijk en jaarregistraties met bevindingen in dit
onderzoek, waarmee we aanbevelingen voor beleidsverbetering van preventie van huisuitzettin-
gen en preventie van dakloosheid hopen te kunnen geven, om daarmee de zorg voor de doel-
groep te verbeteren.

“...Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being
of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary
social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,

widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstance beyond his control...”
Universal Declaration of Human Rights, art. 25(1), 1948. 22

22 Thiele B.The human right to adequate housing: a tool for promaoting and protecting individual and community health.

Am J Public Health 2002;92 (5): 712-5.
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3 Huisuitzetting

Welke mensen worden geconfronteerd met een huisuitzetting? Lieverse (2000) deed een studie
naar huisuitzettingen in Haarlem en meldde als volgt. 23 Het gaat om mensen die maatschappelijk
nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Naast huurschuld is er vaak sprake van een
web van financiële problemen, naast problemen van psychosociale aard rondom opvoeding, rela-
tie, werk, contact met maatschappelijke organisaties etc. Men heeft weinig zicht in het eigen
gedrag en de gevolgen hiervan. De manier waarop met problemen wordt omgegaan is weinig
effectief. Mogelijk lijkt het falen om de schulden af te betalen op het eerste gezicht een kwestie
van mentaliteit, maar dit gebrek aan betalingdiscipline wordt eigenlijk veroorzaakt door onder-
liggende problematiek en onvermogen.

Het betreffen opvallend vaak alleenstaande mannen die ontruimd worden. Citaat: “Als mannen
vastlopen, dan uit zich dat in een gebrek aan passie (zappen voor de tv), het te veel aan isole-
ment (het alleen willen doen) en het maskeren van schaamte voor falen (gaan drinken); mannen
wachten langer met het hulp vragen dan vrouwen en hebben een veel kleinere behoefte aan pro-
fessionele zorg.” 24

23 Lieverse G. Preventie van huisuitzettingen; een verkenning naar de mogelijkheden van een preventieve aanpak van

huisuitzettingen in Haarlem. Utrecht, NIZW, 2000.
24 Elst T van. Seksespecifieke hulpverlening aan mannen noodzakelijk! TSG 2002; 80(4):213-4. www.transact.nl
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Na inventarisatie van kenmerken van betreffende huishoudens beschreef Lieverse vijf
categorieën.
1) Jonge mensen (18-30 jaar) die zich voor het eerst op de woningmarkt

begeven en een slechte betalingsdiscipline kennen; een onverantwoord uitgaven- en
bestedingspatroon “alles moet kunnen.”

2) Mensen met een minimuminkomen en uitkeringsgerechtigden.25

3) Mensen die door een ingrijpende verandering in hun leefomstandigheden de touwtjes niet 
meer aan elkaar kunnen knopen (echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
sterfgeval partner). Bij deze groep mensen horen ook de chronisch zieken, die niet alleen een
lager inkomen en minder te besteden hebben, maar ook hogere kosten vanwege hun ziekten
moeten opbrengen en daarmee eerder in armoede en sociale deprivatie leven dan
niet-chronisch zieken. 26

4) Mensen met minimale sociale en cognitieve vaardigheden, denk aan personen met
psychiatrische problematiek waaronder verslaving.27

5) Mensen die illegaal onderhuren, of zich op een andere manier schuldig maken aan fraude
of oplichting.

“…de grenzen van de verzorgingsstaat zijn niet noodzakelijk gelegen in de financiering 
en het beheer van het stelsel. De beperkingen lijken zich eerder opgelegd te worden 

door de mogelijkheden van effectieve herverdeling…” 28

25 Volgens Bureau O+S telt Amsterdam 106.352 mensen met een uitkering: 46.731 sociale dienst; 45.002 WAO; 8.262 WW;

4.745 Wajong en 1.612 WAZ begin 2002. Dit komt neer op (106.352 / 735.328=14,5%) bijna een op zeven Amsterdammers.

Daar komen nog bij de mensen die deel uitmaken van een gezin waarin de uitkering van een ander het enige inkomen is.
26 Agt HME van, Stronks K, Mackenbach JP. Chronic Illness and poverty in the Netherlands. Eur J Public Health 2000;10:197-200.
27 Spijker J et al. Psychiatrische morbiditeit in de grote steden.TSG 2001; 79(3):155-161. [Amsterdammers, 18-64 jaar, hebben vaker

ooit in hun leven stemmings- 14% en angststoornissen 17%, alcohol- 9% of drugsproblematiek 3%, gehad dan bewoners van de

andere drie grote steden, resp. 9%, 14%, 2% en 1%. In totaal heeft 38% van de Amsterdamse bevolking ten minste 1

psychiatrische diagnose in hun leven, versus 23% in de overige steden en de rest van Nederland.]
28 Abram de Swaan. Zorg en de staat.Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1996: pg 237.
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3.1 Redenen van huisuitzetting

Verhuurders29 kunnen huurders alleen dan laten ontruimen na ontbinding van het huurcontract
via de kantonrechter.Verhuurders zetten het proces van ontruiming pas in gang wanneer voor
bepaalde problemen geen passende oplossing wordt gevonden. Maar bij welke problemen zet
men dit proces in gang? 

De Nationale Woningraad (NWR) verrichtte in 1995 een enquête onder 167 woningcorporaties
naar omvang en aard van huisuitzettingen.30 Er werden in de sociale huursector ruim 6.000
huishoudens ontruimd (4% minder dan in 1994): 91% naar aanleiding van huurschulden, 5% op
grond van overlast en 3% vanwege oneigenlijk gebruik. Het aantal uitzettingen betrof 0,26% van
het totale corporatiebezit en 29% van het aantal vorderingen. De verdeling naar huishouden
toonde: alleenwonende mannen 57%, alleenwonende vrouwen 14%, samenwonende partners
zonder kinderen 11%, partners met kinderen 9% en alleenstaanden met kinderen 7%. Bij gemid-
deld 40% was de huurder vertrokken voor de datum van ontruiming.Waarheen deze mensen
gingen en of zij dakloos raakten is niet bekend.

Aedes, de huidige vereniging van woningcorporaties in Nederland, deed een enquête naar huu-
rachterstanden en huisuitzettingen in 2001 en 2002 onder circa 600 woningcorporaties die geza-
menlijk ongeveer 2,5 miljoen huurwoningen beheren.31 Men vroeg de corporaties om aantallen
huurders met minimaal 1 maand huurachterstand, het aantal huisuitzettingen en de redenen van
uitzetting. De response was 38% (229 corporaties). Bijna 9% van de huishoudens had een huu-
rachterstand, in de 4 grote steden 11%. Het aantal huisuitzettingen zou al jaren stabiel zijn met
6500-7000 per jaar. Per 1000 woningen worden in de vier grote steden 4 woningen ontruimd en
2,9 per 1000 woningen in geheel Nederland. De indruk bestaat dat het aandeel overlast in 2002
ten opzichte van 2001 is toegenomen, zie tabel 2. De bestemming na huisuitzetting is onbekend.

29 Amsterdam heeft 372.888 woningen waarvan 55% wordt beheerd door woningcorporaties en 29% door particulier

verhuurders, 16% is eigenaar bewoner. Bron:Amsterdam Bureau O+S, 2003.
30 NWR onderzoeksresultaten in: Grunhagen H, Hommersen D.“Ons doel is het voorkomen van woningontruiming”.

Met woningcorporaties valt altijd te praten.Woningraad-Magazine 5, 1996, blz 36-42.
31 Huurachterstanden en huisuitzettingen. Onderzoek naar de ontwikkeling van huurachterstanden en huisuitzettingen bij

woningcorporaties in 2002. Hilversum:Aedes vereniging van woningcorporaties, mei 2003. (www.aedes.nl)
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huurschuld overlast overige onbekend totaal

n % n % n % n n

1995# 5495 91% 330 5% 195 3% 0 6020

2001* 5639 94% 244 4% 131 2% 1075 7089

2002* 5310 90% 429 7% 172 3% 945 6856

# Bron: NWR-onderzoek, 1996.

* Bron: www.aedes.nl; mei 2003. Niet alle woningcorporaties hadden de reden opgegeven; percentages zijn berekend

over het aantal uitzettingen waarbij de reden wel bekend is.

Huurschuld is veruit de meest voorkomende reden van huisuitzettingen

3.2 Huurschulden

In Nederland bevinden zich naar schatting een kwart miljoen huishoudens in een problematische
schuldsituatie. Het blijkt dat bij bepaalde groepen in onze samenleving een neerwaartse bewe-
ging wordt geconstateerd, resulterend in armoede. Mensen met het laagste inkomen zijn aan
huurlasten en bijkomende kosten als heffingen en energie ruim de helft van hun inkomsten
kwijt.32 Het betreffen vooral alleenstaande 65 plussers, eenoudergezinnen, mensen in de laagste
inkomensgroep met een uitkering, alleen lager onderwijs, lager beroepsonderwijs en de niet wer-
kenden. Door hun schulden zijn zij niet meer in staat noodzakelijke uitgaven te doen wat ingrij-
pende gevolgen kan hebben. Mensen nemen de telefoon niet meer op, openen post niet meer en
doen de deur niet open uit schaamte en angst voor incassobureaus, rekeningen en deurwaarders.
Men kan in sociale isolatie geraken. Zonder professionele hulpverlening kunnen deze huishou-
dens hun schuldproblemen meestal niet meer oplossen.33, 34, 35

32 Stadig D, Hilhorst AJ, Kleef ML van. Hoge huren jagen armen de wijk uit. De Volkskrant, 23 juni 2004. [Over het gevaar van

liberalisering en marktwerking in de huursector, zonder harde en concrete afspraken en gezamelijke doelstellingen.]
33 Jungmann N, Niemeijer E,Voert MJ ter.Van schuld naar schone lei; evaluatie WSNP. Den Haag:WODC, 2001. www.wodc.nl
34 Sociaal Cultureel Planbureau http://www.socialestaat.nl/2003/
35 De sociale staat van Nederland 2003. Sociaal Cultureel Planbureau. Den Haag, september 2003. (www.scp.nl)

Tabel 1 Huisuitzetting naar aantal en redenen in de sociale huursector Nederland
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De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) meldt 36: “het aantal dag-
vaardingen, beslagleggingen, ontruimingen en procedures is in 2003 met 50% toegenomen ten
opzichte van 2002.Als gevolg van onder meer de economische recessie blijkt het aantal wanbeta-
lers in korte tijd fors gestegen.Veel mensen staan rood, eenderde van de huishoudens kampt met
een dalend inkomen, de euro wordt nog als gulden uitgegeven en wordt er veel op krediet gekocht.
Bedrijven kiezen voor een stringenter debiteurenbeleid,men neemt eerder incassomaatregelen.De
positie van de schuldenaar zie je alleen maar erger worden, men heeft geen reserves en moet het
ene gat met het andere dichten, vooral mensen met een uitkering zijn kwetsbaar.”

Deben en Teijmant (1992) verrichtten een studie naar huurschulden en huisuitzettingen37. Zij stel-
den dat ondanks stijgende woonkosten en een achteruitgang in koopkracht van mensen met een
minimum inkomen het aantal huisuitzettingen een fractie van het aantal huishoudens met huur-
schulden is. Het merendeel met huurschulden betaalt of treft na het vonnis tot ontbinding van
de huurovereenkomst alsnog een afbetalingsregeling met de verhuurder, zodat de huisuitzetting
op het laatste moment voorkomen kan worden. Ondanks dat de meeste huurschuldenaren bij
de kantonrechter verstek laten gaan, loont het om op de zitting te verschijnen daar de rechter
dan eerder besluit om een afbetalingsregeling te treffen.

“…De Heeren Kantonrechters zijn te coulant naar de huurders. De “Heeren” wanbetalers behoeven
maar wat te jammeren of hun vrouwen te doen compareeren met een of twee – soms daarvoor

gehuurde kinderen in lompen gehuld op den arm – om van den Rechter uitstel te krijgen” 38

Als belangrijkste aanleiding voor huurachterstand vonden Deben en Teijmant (1992), na bestu-
dering van 85 dossiers bij de rechtbank, een gebrek aan betalingsdiscipline en bestedingsbeheer-
sing. Problemen door administratieve en bureaucratische procedures spelen een even grote rol.
De inkomenssituatie, psychosociale omstandigheden en huishoudensituatie worden (in juridische
zin) betrekkelijk weinig genoemd. Ook volgens professionals is het slordige betalingsgedrag en
de weigering het bestedingspatroon aan te passen meer een kwestie van mentaliteit en levens-
stijl dan van inkomen.

36 Dungen J van den. Deurwaarder door recessie overbelast. Uitspraken F. van der Meer, voorzitter KGVB en P.Taks,

directeur groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), 750 (kandidaats) deurwaarders. De Telegraaf, 2-7-2003.
37 Deben L,Teijmant I. Huurschulden en huisuitzettingen. Een verkenning in Amsterdam.Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,

Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek, 1992.
38 Geciteerd uit:Teijmant (1988) bron: Het eigendomsrecht, 22 september 1894.
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• Van de huishoudens met problematische schulden wordt een fractie uit hun woning gezet.
• Huurschulden zijn een symptoom van onderliggende gebreken bij betrokkenen zelf en of 

door toedoen of nalaten van instanties waarvan betrokkenen met name financieel 
afhankelijk zijn.

• De individuele verantwoordelijkheid van het individu staat bij de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen op gespannen voet met de verantwoordelijkheid van de samenleving.

• We weten niet welke huurschuldenaren, met welke kenmerken en problemen, hun huis
worden uitgezet en vervolgens dakloos raken.

Kunnen of willen betreffende mensen hun situatie dan niet aanpassen waardoor men in de pro-
blemen komt en huisuitzetting onvermijdelijk wordt? Volgens socioloog Beck39 krijgt armoede in
de hedendaagse samenleving steeds meer een karakter van een persoonlijk lot, een probleem
waar men alleen voor staat, het gevolg van persoonlijk falen. Er zijn bepaalde groepen die er niet
in slagen om de eigen weg te vinden in de hedendaagse complexe, veranderende en onzekere
samenleving. Dit zijn volgens Beck de verliezers van het moderniseringsproces, die hun onver-
mogen betalen met financiële malaise en sociale uitsluiting.

“…in verreweg de meeste gevallen gaat het om gezinnen die het huis uit worden gezet als gevolg van
huurschulden. Door de economische recessie, bezuinigingen op armoedebestrijding en huursubsidie en
daarnaast het kopen op krediet, komen de gezinnen in de problemen.…zo’n 40 procent van de 137
duizend huishoudens die met problematische schulden te maken hebben, valt beneden het minimum

inkomen. De koopkracht van de minima gaat achteruit, de werkgelegenheid kalft af, terwijl allerlei
vangnetregelingen voor mensen in de bijstand worden geschrapt. Men wordt intussen zeer agressief
benaderd door kredietinstellingen. Dit Kabinet gaat ten onrechte uit van een grote individuele verant-

woordelijkheid bij mensen…” 40

39 Geciteerd uit: Engbersen G,Vrooman JC, Snel E,Arm Nederland. Het eerste jaarrapport armoede en sociale uitsluiting.

’s Gravenhage:VUGA Uitgeverij BV, 1996, blz 24-25.
40 Derksen D. Steeds meer gezinnen op straat gezet.Veel huurschulden vanwege recessie. De Volkskrant, 18 juni 2004.

Geciteerde uitspraken van Van Raak en Van den Bichelaer, Platform voor Integrale Schuldhulpverlening.
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3.3 Woonoverlast

Naast huurschulden is woonoverlast de tweede meest voorkomende reden tot huisuitzetting.
Woonoverlast, als uiting van onmaatschappelijk gedrag, kan dergelijke vormen aannemen dat de
leefbaarheid van de omgeving wordt aangetast.Als de onderliggende problemen ondanks pogin-
gen van diverse organisaties geen bevredigende verbetering te zien geven kan hierbij als laatste
middel een huisuitzetting worden ingezet. Een lange weg gaat hieraan vooraf.

“Bij ernstige burenoverlast, lawaai of stank of als u herhaaldelijk wordt lastiggevallen door buurtbewo-
ners, kunt u zich wenden tot het meldpunt Extreme Overlast in uw eigen stadsdeel. Een medewerker
van het Meldpunt noteert uw klacht en neemt contact op met de eigenaar of woningcorporatie en met
instanties die bij de bestrijding van de overlast moeten worden betrokken. Het Meldpunt heeft vooral een
coördinerende rol. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De medewerkers nemen elke melding
serieus; anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.Vaak speelt bij overlast een
ingewikkelde problematiek, die samenhangt met druggebruik, psychiatrische stoornissen of een combi-
natie van beide. Dit betekent dat bij de aanpak meestal verschillende instellingen betrokken zijn, met
hun eigen deskundigheid en bevoegdheden. Denk daarbij aan de GG&GD, de politie, verslavingszorg en
psychiatrische zorg. Meestal wordt de veroorzaker thuis bezocht door de politie en/of de GG&GD, zodat
de situatie beoordeeld kan worden. Soms stopt de overlast al na zo’n gesprek, maar in veel gevallen ligt
het ingewikkelder. Dan kunnen er (juridische) stappen gezet worden die de nodige tijd vergen. In het
uiterste geval kan de veroorzaker uit de woning worden gezet”. 41

Definitie woonoverlast 42 Extreme woonoverlast is woonoverlast waarvan door aard en/of fre-
quentie een zodanige dreiging uitgaat dat het welzijn, de gezondheid, de veiligheid en/of de leef-
baarheid van omwonenden ernstig wordt aangetast. Deze overlast is meestal gerelateerd aan
ernstige psychiatrische problematiek, psychische problematiek, psychosociale problematiek, alco-
hol- of drugsgebruik, drugshandel, criminaliteit, asociaal gedrag en intimidatie of een combinatie
van deze factoren bij de veroorzaker. Criteria woonoverlast: de mate van de overlast / de frequen-
tie van de overlast / het verloop en de ontwikkeling van de overlast / de historie van de overlast
/ de achterliggende problematiek bij de overlastveroorzaker  / de mate van schade, de ernst van
de gevolgen voor de omwonenden / de explosiviteit van de relatie en communicatie tussen over-
lastveroorzaker en omwonenden / de vraag of de meldende instantie met de eigen reguliere
instrumenten de overlast zou kunnen terugdringen / de vraag of de betreffende overlast bij her-
haling en verergering met enige fantasie zou kunnen leiden tot een ontruimingsprocedure op
basis van woonoverlast.

41 www.wonen.amsterdam.nl
42 Jan van Gameren.Wijkgerichte woonoverlastprojecten Utrecht, jaarrapportage 2002. www.woonoverlast.nl Portes,

februari 2003.
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Stille zelfverwaarlozing. Tegenover de luidruchtige en hoorbare bewoners bestaat een groep men-
sen waar men weinig van hoort: de zogenaamde stille zorgwekkende zorgmijders. Mensen die in
sociaal isolement leven, zichzelf en hun omgeving vervuilen. Men vraagt niet om hulp, men rea-
geert zelfs afwijzend.

Onder de woningvervuilers treft men, volgens geriater Van der Gaag-Haars (2000),43 veel oude-
ren aan bij wie drie vormen van zelfverwaarlozing overheersen: 1) woningvervuiling, 2) vermin-
derde zelfzorg en 3) extreme teruggetrokkenheid. Bij meer dan de helft van deze ouderen treft
men een psychiatrische stoornis aan: denk hierbij aan dementie, paranoïde stoornissen, alcoho-
lisme en ernstige depressies.Tevens komen ondervoeding, deficiënties, open wonden (decubitus
en ulcus cruris) voor en wordt medicatie niet of nauwelijks ingenomen.

Onderzoek naar het aantal ouderen met zelfverwaarlozing44 laat zien dat het om naar schatting
134 gevallen per 10.000 zelfstandig wonende 65-plussers gaat (spreiding 54-214) waarvan amper
eenvijfde bekend is bij hulp- en dienstverlenende instanties. Het geringe bereik van verwaar-
loosde ouderen door de hulpverlening wordt bevestigd in een recent onderzoek.45 Om dit bereik
te verhogen zijn er bij de meldpunten extreme overlast in Amsterdam ook zorgmeldingen moge-
lijk waarbij het aanwezige locale zorgnetwerk expertise kan aanwenden om te proberen deze
stille bewoners te ondersteunen. In meldpunten zorg en overlast participeren de meldpunten,
politie, GG&GD, GGZ, thuiszorg, maatschappelijk werk en andere instanties.46, 47

43 Gaag-Haars AW vd.Woningvervuiling bij ouderen: een onderschat en complex probleem.

Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144(52):2485-7.
44 Vaarwerk M te et al. Zelfverwaarlozing bij zelfstandig wonende vijfenzestigplussers.TSG 2000;78:280-5
45 Boer F de, Smits C. OGGZ en verwaarloosde ouderen. Bereik en waardering van de zorg. Utrecht:Trimbos instituut,

januari 2003.
46 Hofstede A. Eerste hulp bij geruisloze misstanden.Amsterdam: MAXXX magazine 2003; 4 (7): 6-8.
47 Verslag werkconferentie sociale meldpunten en maatschappelijke steunsystemen. Gemeente Amsterdam,

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004.
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“…steeds meer woningcorporaties gebruiken informatie over leefgewoonten van bewoners bij
de woningtoewijzing. De corporaties zijn verzelfstandigd, maar nog steeds verplicht een 

maatschappelijke taak uit te voeren.Vroeger bestond die taak uit het massaal bouwen van
goedkope woningen, nu is dat de stedelijke vernieuwing. In plaats van hun energie en geld te
steken in modieus onderzoek naar leefstijlen kunnen de corporaties beter haast maken met

een fikse opknapbeurt van hun verouderde woningbezit, dan wordt het met die geluidsoverlast
meteen ook een stuk minder…” 48

In de lijn van bovenstaand citaat zou men kunnen aanmerken dat (geluids)overlast een functie
kan hebben als bron voor het signaleren van onderliggende problematiek zodat door aanmelding
van deze huishoudens bij meldpunten zorg en overlast de benodigde zorg kan worden geboden.

• De omvang van extreme woonoverlast in Amsterdam is onbekend.
• We weten niet welk aandeel van overlastveroorzakers, met welke kenmerken en

problemen, wordt uitgezet en vervolgens dakloos raakt. De meest problematische
gevallen zijn psychiatrische patiënten, verslaafden en mensen met niet te corrigeren
antisociaal gedrag.

“…wie niet leeft heeft niets op te ruimen…”

48 Jong M de. Lawaaimakers bij elkaar. [Woningcorporaties ondervragen huurders naar hun leefgewoonten, om overlast tegen te 

gaan. Een geval van symptoombestrijding.] Elsevier, 9-8-2003.
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4 Proces en procedures Huisuitzettingen

De procedure rondom huisuitzettingen werd elders uitvoerig besproken.49, 50, 51 We beperken ons
tot gegevens van betrokken partijen in Amsterdam. Bij de gemeente heeft de Dienst Amsterdam
Beheer afspraken gemaakt omtrent huisuitzettingen en hiervoor kwaliteitsafspraken opgesteld.52

Er bestaat een commissie waarin afgevaardigden van dienst Amsterdam Beheer (hieronder valt
boedelbeheer), openbare orde en veiligheid (politie), dienst Reiniging en Deurwaarders zitting
hebben. De commissie bewaakt het proces en bespreekt de voortgang en mogelijke knelpunten
door halfjaarlijks bijeen te komen ter evaluatie.Aangaande huisuitzettingen zijn de procedures en
verantwoordelijkheden duidelijk.Ten aanzien van de inhoud van de problematiek (betrokken ver-
huurders, preventieve acties van diverse instellingen, samenwerking rond een belangrijk pro-
bleem, reden van huisuitzettingen, kenmerken van bewoners en wie wat dient te registreren en
aan wie te melden) wordt geen melding gedaan. Navraag bij het Algemeen Bestuur, Dienst Wonen
en Boedelbeheer leert dat op inhoud geen beleid bestaat.

Hoe het er eind negentiende eeuw aan toe ging illustreert Teijmant (1988)53 in een portret van
de particuliere huiseigenaar in Amsterdam rond 1900. Men hanteerde destijds ‘een alphabetische
lijst van personen met kwade practijken waartegen de vereeniging waarschuwt’. De vereeniging
van huiseigenaren Het Eigendomsrecht, werd opgericht in 1894 met als doel… 

“…de handhaving en verbetering van het volle genot van den eigendom van geheele 
perceelen of gedeelten daarvan, hoofdzakelijk tegen wanbetaling en kwade practijken van

huurders”. Dit doel moet worden bereikt door “a) het uitgeven van een weekblad, waarin de
belangen der huiseigenaren worden behandeld, middelen aan den hand worden gedaan om

kwade huurders te leren kennen en mededeelingen worden gedaan, strookenden met het doel
der vereeniging en b) door op wettige wijze in het leven te roepen van eene beweging om
eene verbeterde wetgeving te verkrijgen op het stuk van gerechtelijke uitzetting van den 

nalatigen wanbetalers…” 54

49 Heeger H, Kullberg J, Die L van . Evaluatie ‘Stoeprand’. Laatste-kans beleid in Rotterdam. Delft University Press, 1998.
50 Lieverse, G. Huisuitzettingen: gemiste kans of noodzakelijk kwaad? Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr 3,

juni 2000.
51 Leveling DLM, Renooy PH. Huurschulden en preventie van huisuitzettingen in Utrecht.Amsterdam: Regioplan onderzoek 

Advies en Informatie, publicatienummer OAI-475, juni 2002.
52 Groensmit H. Kwaliteitsafspraken woning- en bedrijfsontruimingen.Amsterdam: dienst Amsterdam beheer, brief 147/2001.
53 Teijmant I. ‘Huisjesmelkers’: portret van de particuliere huseigenaar rond 1900. Amsterdams Socialogisch Tijdschr 1988;

19(4): 110-149.
54 Geciteerd uit Teijmant (1988) bron: Het Eigendomsrecht, 30 maart 1895.
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…Naast mensen die ‘boven hun stand wonen’ en mensen ‘voor wie zelfs de goedkoopste woning
te duur is’, bestaat het merendeel uit ‘schurken’; mensen die misbruik maken van de machte-
loosheid van de verhuurder. Ze weten hoe moeilijk het is de huur op tijd te innen en rekenen
erop dat de verhuurder de gang naar de rechter te duur vindt. Start hij toch een ontruimings-
procedure dan hebben ze tijd genoeg om alsnog met de Noorderzon te vertrekken.Achter de
door de vereeniging opgestelde zwarte lijst gaat het idee schuil dat de kwaadwillige huurders
alleen tot betalen zijn te dwingen wanneer de huiseigenaren de gelederen sluiten en de vertrek-
kers richting Noorderzon van verdere huur uit te sluiten. Iedere slechte huurder wordt bij het
kantoor van de vereniging gemeld en iedere nieuwe kandidaat wordt daar gecheckt. Een een-
voudig en kwetsbaar systeem dat alleen werkt wanneer alle eigenaren zich houden aan de mel-
dings- en informatieplicht. Noch het een noch het ander bleek het geval. Men probeerde niet bij
de vereniging aangesloten eigenaren publiekelijk te berispen…

“…Condoleantie aan de Heer Everhoor, schilder, Korte Prinsengracht, die zeker geen lid is van
het Eigendomsrecht, daar hij zonder te informeren bij den eigenaar van het perceel staande

Prinsenstraat den bedrieger en gelijkstaand met een zwijn (G van den Heuvel) onderdak heeft
geholpen in den Hoogendorpstraat. Dat Heer heeft in vier maanden tijd het huis 

onbewoonbaar gemaakt door de muren, het behangsel, en het schilderwerk met modder en
verf te besmeuren en minstens twee kannen met drek op den vloeren en in de kasten 

achtergelaten en tien gulden huurschuld met medeneming van den sleutel. Gelijk een zwijn
zijn hok verlaat, nog erger, heeft de bedrieger (G van den Heuvel) het huis in de Prinsenstraat

verlaten...” 55

55 Geciteerd uit Teijmant (1988) bron: Het Eigendomsrecht, 30 maart 1895.
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4.1 Aanpak huurschulden

Het Amsterdamse woningaanbod bestaat voor 84% uit huurwoningen, het gaat om bijna 312.000
verhuureenheden.56 In de vier grote steden heeft 11% op elk moment een huurachterstand van
een maand of langer (Aedes, 2003).57 Dit zou voor Amsterdam betekenen dat 34.000 huishou-
dens met een huurachterstand kampen, indien we de sociale en de particuliere huurders gelijk
stellen. Een dergelijk aantal vraagt om een duidelijke aanpak van huurschulden. Om zicht te krij-
gen op de aanpak zijn we te raden gegaan bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
(AFWC), de schuldhulpverlening, de Vliegende Hollander en een socioloog die bekend is met de
problematiek.58

Volgens AFWC is de verantwoordelijkheid van taken bij de huidige versnipperde aanpak van
huurschulden onduidelijk. Op kleinschalig decentraal niveau pakt men de problemen zo goed en
zo kwaad als mogelijk aan. Er bestaat in Amsterdam geen centraal meldpunt voor problematische
huurschulden, van waaruit men actief volgens korte lijnen gericht de problemen kan aanpakken.
Om meer zicht op en uniformiteit van aanpak van huurschulden te krijgen zijn er sinds 2002
werkafspraken tussen woningcorporaties en schuldhulpverleners gemaakt.59 Het convenant
schuldhulpverlening betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen de Amsterdamse
woningcorporaties en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening Amsterdam over de
hulpverlening aan huurders met problematische huurachterstand. Een begeleidingsgroep met
diverse disciplines evalueert periodiek de gang van zaken.60 Het doel is dichter bij de huurders
te geraken om gezamenlijk huurschulden eerder en efficiënter aan te kunnen pakken.

56 Bureau O+S,Amsterdam, 2003.
57 Koning P de. Steeds meer mensen uit huis gezet vanwege overlast en/of huurschuld. NRC Handelsblad, 31 augustus 2003.
58 Opgemerkt wordt dat het beschrijven van gesprekken met diverse medewerkers van organisaties beperkingen kent daar

hetgeen men zegt niet altijd overeen hoeft te komen met wat men bedoeld.Voor interpretatie en optekening van de

gesprekken nemen de onderzoekers de volledige verantwoordelijkheid.
59 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Amsterdamse woningcorporaties en de instellingen voor maatschappelijke

dienstverlening Amsterdam over de hulpverlening aan huurders met problematische huurachterstand.Amsterdam

(AFWC/MDSO), 21 maart 2002.
60 Als uitvloeisel van het Convenant Schuldhulpverlening, dat de Federatie op 21 maart 2002 tekende met de erkende

schuldhulpbureaus in Amsterdam, is een begeleidingsgroep gevormd die toeziet op de uitvoering, mogelijke knelpunten en

de verdere samenwerking. De begeleidingsgroep bestaat uit directeur Stichting Zuid en voorzitter van de stedelijke

schuldhulpbureaus, manager Schuldhulpbureau Oud-west, coördinator schuldhulpverlening - huuradministratie AWV, hoofd 

incasso Het Oosten en medewerker AFWC.
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Schuldhulpverlening. Amsterdam telt negen bureaus voor schuldhulpverlening, als onderdeel
van maatschappelijke dienstverlening inclusief algemeen maatschappelijk werk. Men stelt duide-
lijke regels en grenzen aan de hulp die geboden wordt. In de huidige situatie worden mensen
geacht zelf contact op te nemen om hun financiële problemen aan te pakken. Men dient inge-
schreven te staan in de gemeentelijke basisadministratie en een inkomen op minimaal bijstands-
niveau te hebben. Men moet gemotiveerd zijn de schulden te willen aflossen, intussen geen nieu-
we schulden maken en lopende rekeningen tijdig betalen. Tevens moet men nieuwe financiële
situaties tijdig melden aan de schuldhulpverlener. De schulden moeten in drie jaar aflosbaar zijn.

Volgens een schuldhulpverlener wordt er voor verslaafden en psychiatrische patienten niet snel
een schuldhulpregeling getroffen daar dit proces zeer moeizaam verloopt. Men gaat er van uit
dat deze mensen niet aan de voorwaarden kunnen voldoen doordat zij onvoldoende gemoti-
veerd zijn, afspraken niet nakomen, tussentijdse uitgaven niet melden en of de vaste lasten niet
of niet tijdig betalen.Verslaafden worden verwezen naar de verslavingszorg om motivatie aan te
tonen en afspraken na te komen. Daarnaast hebben met name verslaafden nogal eens justitiële
boetes die zelden of nooit worden kwijtgescholden door het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is in Amsterdam sinds 1 januari 2003 gestegen
met meer dan 20%. Op jaarbasis komt dit neer op ruim 1.300 extra mensen die gebruik gaan
maken van de schuldhulpverlening.61 Het is niet haalbaar om alle cliënten na aanmelding op het
zogenaamde budgetspreekuur binnen een bepaalde tijd van een plan van aanpak te voorzien.

61 http://www.omarm.amsterdam.nl/html/nieuwsbrief_nr_41.html
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“…De Rotterdamse schuldhulpverleners schrijven het ene na het andere dossier. Er verdwenen ruim
1400 dossiers in negen maanden tijd in de archiefkast. Zo is het systeem nu eenmaal. Bij een op de
zes komt het na een intakegesprek tot een schuldregeling. Mensen die niet verslaafd of gestoord zijn
krijgen geen begeleiding van ‘Stedelijke Zorg’ waarbij een maatschappelijk werker bij de begeleiding
betrokken is, ook niet als zij keer op keer uit een schuldregeling worden gegooid omdat zij nieuwe
schulden maken of zich niet aan hun afspraken houden. De beste hulp is soms niet helpen…” 62

Naast het convenant tussen woningcorporaties en schuldhulpverlening is er in de zomer van
2003 vanuit HVO-Querido een werkgroep gestart rondom huurschuldproblematiek.63 Bij dit
aanvalsplan tegen huisuitzettingen wordt het belang van preventie van huisuitzettingen centraal
gesteld. Bij de aanpak ligt de nadruk op het signaleren en hanteren van huurschulden door
woningcorporaties en de rol die de Vliegende Hollander en overige organisaties hierbij in kun-
nen gaan nemen.

“…De Vliegende Hollander komt voort uit een project - het Rijdend Dienstencentrum - waar dak- en
thuislozen worden opgezocht om hun sociaal leven zo goed en zo kwaad als dat gaat in stand te hou-
den. Dat betekent: zorgen dat ze een postadres hebben, dat de uitkeringen geregeld zijn en dat ze af
en toe een douche en schone kleren krijgen. De Vliegende Hollander: ‘Medewerkers merkten op dat er
met deurwaarders best te praten viel. Soms vroegen ze het Rijdend Dienstencentrum om hulp bij het

treffen van een betalingsregeling om uitzetting te voorkomen.’ De Vliegende Hollander ging van start in
juni 1998. Het is een samenwerkingsverband van HVO-Querido en het Leger des Heils Amsterdam.

Meldingen komen binnen via deurwaarders, juristen, maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners.
Ook de stadsdelen, energiebedrijven en woningcorporaties wenden zich tot de Vliegende Hollander. En
in toenemende mate zijn het ook bewoners zelf die om bemiddeling vragen.Vroegtijdig ingrijpen om te
voorkomen dat mensen dak- of thuisloos worden, daar gaat het om bij de Vliegende Hollander. De pre-
ventiewerkers bemiddelen als onpartijdige dienstverleners tussen cliënten en schuldeisers om tot een

schikking te komen. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat bij 85% van de situa-
ties waarin de Vliegende Hollander tussen beide komt, een ontruiming wordt afgeblazen...” 64

62 Elings M. De lekkere klantjes van de schuldsanering. [Sparen is passé, met geld smijten een recht. Frauderen is normaal,

rekeningen zijn er om te worden opgestapeld en hulpverleners om je rotzooi op te ruimen.Welkom in de wereld van de

schuldhulpverlening.] Volkskrant Magazine, 31 januari 2004.
63 Lans J van der, Räkers M. Er op af. Een aanvalsplan tegen huisuitzettingen in Amsterdam.Amsterdam: HVO-Queriodo,

oktober 2003. [De werkgroep bestaat uit medewerkers die direct bij de problematiek zijn: HVO-Querido, De Vliegende 

Hollander, Deurwaarderskantoor, Maatschappelijke Dienstverlening, Gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

(DMO), de Amsterdamse Federatie woningcorporaties (AFWC) en GG&GD afdeling Vangnet & Advies]. www.hvoquerido.nl
64 http://www.zorgwelzijn.nl/artikelen/vliegendehollander.htm.
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De Vliegende Hollander stelt: “Aanmelders van problematische huurders zijn deurwaarders,
particulieren en schuldhulpverleners.We doen tijdens een huisbezoek een inventarisatie van de
problemen.We kijken naar inkomsten, subsidies, huurachterstand, vaste lasten, leefgeld en schul-
den bij derden.We bekijken alle papieren en aanmaningen. Niet iedereen weet dat er in de stads-
delen zogenaamde formulierenbrigades bestaan die de mensen kunnen bijstaan met het samen
invullen van diverse formulieren.We maken een overzicht en een inschatting van de schulden en
overige problemen. Bij medische problemen schakelen we GG&GD Vangnet en Advies in. Er blijkt
een groep mensen die niet goed met hun budget kan omgaan, men koopt op krediet en overziet
de gevolgen niet of onvoldoende. Na inventarisatie van het financiële plaatje laten we de cliënt
tijdens het huisbezoek direct alle relevante papieren van diverse instanties ondertekenen. Met
een plan van aanpak na overleg met diverse instanties vragen we de deurwaarder om uitstel.Via
inkomensbeheer kunnen we direct vaste lasten aflossen, dit beheer hoort eigenlijk bij algemeen
maatschappelijk werk. De verwijzingen naar de schuldhulpverlening lopen niet geheel naar wens.
Een deel van de cliënten gaat hier niet naar toe.Anderen krijgen eerst een zogenaamde pre-inta-
ke bij de schuldhulpverlener, wanneer er nog geen spoedsituatie heerst (onafwendbare uitzet-
ting), dan komen de mensen op een wachtlijst, men krijgt een nieuwe afspraak over twee maan-
den. Eenmaal opgenomen in het schuldhulptraject moet de cliënt zijn of haar budgetteringsprio-
riteiten aangeven bij uitgaven tussendoor.Van betrokkenen wordt verwacht dat men geen nieu-
we schulden maakt. Het te besteden budget kan in gevaar komen wanneer de cliënt uitgaven
doet waarvan de budgethouder niet op de hoogte is.” 

“…als iemand uit zijn woning dreigt te worden gezet, komt als laatste hulp van de 
Vliegende Hollander. Daarvóór zitten woningcorporaties, schuldhulpbureaus en 

maatschappelijk werk, die naar de Vliegende Hollander verwijzen als het moeilijk is of als er
een huisbezoek moet worden afgelegd. Dat is niet de bedoeling. Zij moeten veel eerder de

taken van de Vliegende Hollander uitvoeren…” 65

Van aangemelde huishoudens bij de Vliegende Hollander werden gegevens over de jaren 1999 en
2001 vergeleken. 66, 67 De verschuivingen richting 2001 waren: meer aanmeldingen, meer vrouwen,
meer jonge mensen, meer allochtonen, meer alleenstaanden met kinderen, meer hogere schul-
den, minder verslaving, meer mensen met betaald werk en minder aanmeldingen in het onaf-
wendbare stadium. Deze trend zegt waarschijnlijk meer over de melders die de Vliegende
Hollander wisten te vinden dan over de probleemgroep zelf.

65 Burggraaff B. Eerder ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen. Interview met Walter Kamp, senior beleidsmedewerker

gemeentelijke Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. MUG, maandblad uitkeringsgerechtigden Amsterdam, december 2003.
66 Lupi T. Net niet ontruimd? Een onderzoek naar de resultaten van De Vliegende Hollander in het eerste loopjaar.

Amsterdam: UvA, 2000.
67 Trouwborst C,Teijmant I. Duurzaam geholpen? Een onderzoek naar de effecten van de dienstverlening van de vliegende 

Hollander op de lange termijn.Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, stadssociologie:Aksant, 2003.

(zie ook www.hvoquerido.nl)
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Onderzoekers Trouwborst en Teijmant (2003) hebben de duurzaamheid van de hulp van de
Vliegende Hollander geëvalueerd.Van de 137 waarvan zeker is dat ontruiming is afgewend, kon-
den er slechts 22 worden gevolgd. Daarvan bleken voor 10 cliënten de huisuitzetting duurzaam
afgewend; voor de overige 12 was de situatie nog steeds dreigend. Bovendien zijn van de 137 suc-
cesvol bemiddelde cliënten er 30 weer opnieuw aangemeld wegens dreigende uitzetting. De
redenen die onderzocht werden als mogelijk bepalend voor het al dan niet behouden van huis-
vesting zijn: motivatie om hulp in te roepen en te accepteren en het hebben van een sociaal net-
werk. Motivatie blijkt het sterkst bepalend voor het succes van bemiddeling. Bij mensen zonder
sociaal netwerk moet de professionele hulpverlening als “achtervang” aanwezig blijven. Het stre-
ven van de Vliegende Hollander is om eerder in te grijpen, maar daarbij spelen problemen: de
motivatie van cliënten is lager als de situatie nog niet uit de hand gelopen is en het zelfoplossend
vermogen van cliënten neemt af wanneer de professionele hulpverlener het te snel overneemt.68

Enkele voorbeelden waarom het volgens de Vliegende Hollander misloopt of het tij gekeerd
wordt:

1) De afbetalingsregeling is te hoog gegrepen, men heeft een gevoel van falen door het niet
halen van afbetalen en teveel schaamte om daarover opnieuw aan de bel te trekken.

2) Het verkeerde sociale netwerk blijft bestaan en de drempels van de hulpverlening zijn te
hoog, problemen worden geëxternaliseerd: er is geen motivatie voor verbetering bij
zichzelf.

3) Het niet begrijpen van brieven en daarom de situatie negeren. Door de dreigende
huisuitzetting en de werkelijke ontruiming komt men nu wel bij de hulpverlening terecht
en realiseert men zich dat men op anderen is aangewezen.

4) Bij een vrouw ontstaan problemen wanneer zij haar verslaafde moeder met schulden in
huis neemt. Zij raakt in isolement, en verslaafd.Als het mis gaat zoekt deze vrouw hulp.
Hierdoor neemt haar zelfvertrouwen toe en bouwt ze weer constructief aan een nieuw
bestaan en een nieuw sociaal netwerk en keert het tij.

68 “Als je wilt wachten op motivatie van binnenuit, kun je lang wachten. Omstandigheden hebben meer invloed op hoe iemand 

zich voelt dan decennia werken aan je innerlijke gevoel. Mensen zijn zo graag slachtoffer, nou, ik gun ze dat niet.” Geciteerd

uit:Wytzes L. ‘Met veel problemen kun je heel goed leven’. Interview met provocatie psycholoog Jeffrey Wijnberg. Elsevier,

3 januari 2004; 28-30.
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Over de Vliegende Hollander zegt een socioloog van de Universiteit van Amsterdam: “De
Vliegende Hollander is in een gat gesprongen, iedereen doet wat, maar te laat. Men probeert de
uitzetting uit te stellen en te voorkomen, men koppelt de hulpverlening aan elkaar, men treedt
zelf niet op als hulpverlener.Voordeel is dat men voorrang krijgt bij budget beheer. De aanmel-
ders zijn vooral de deurwaarders en woningcorporaties. Deze werken allemaal verschillend.
Woningcorporatie AWV heeft een aparte en succesvolle manier van aanpak voor illegaal gebruik,
huurachterstand en begeleiding. De Vliegende Hollander probeert de aanmelders op te voeden,
men heeft alle corporaties bezocht en de doelstelling uiteengezet. De moraliteit van de aanmel-
der bepaalt, hierdoor bestaat er geen zicht op de totale problematiek. De Vliegende Hollander
volgt de mensen na 3 en 6 maanden en kijkt wie er betrokken is in het netwerk, men ziet reci-
divisten, maar hoe het allemaal verloopt is niet duidelijk, er bestaat geen professioneel inzicht. Je
kan je afvragen welk minimaal netwerk nodig is om mensen niet uit te zetten en wat betreft
motivatie is het de vraag of er enig zicht is op verandering.” 

• Schuldhulpverlening is hoogdrempelig waardoor het bereik laag is.
• De drempels voor schuldhulp aan verslaafden en psychiatrische patienten zijn erg hoog.
• De Vliegende Hollander heeft het werk overgenomen dat eigenlijk in een eerder stadium

door woningcorporaties, schuldhulpbureaus en maatschappelijk werk had moeten worden
opgepakt.

• De inzet en werkwijze van de Vliegende Hollander voorkomt huisuitzettingen, maar de
duurzaamheid kon nog niet worden aangetoond.

4.2 Woningcorporaties

“Vrijwel niemand bekommerde zich in de eerste helft van de negentiende eeuw om de woonsi-
tuatie van de arbeidende klasse. Ook de overheid niet.Arbeidersgezinnen leefden dicht opeen-
gepakt in veel te kleine ruimten.Vaak zonder voldoende licht en lucht. Sanitaire voorzieningen
bestonden nauwelijks. De hygiëne liet alles te wensen over. Daardoor richtten allerlei ziekten
met grote regelmaat ware slachtingen aan onder de bevolking. Er was in die tijd geen sprake van
een georganiseerde gezondheidszorg. De werkomstandigheden en de sociale voorzieningen
waren ronduit slecht te noemen. Daar kwam verandering in toen in 1902 de Woningwet van
kracht werd. Op grond van deze wet konden particuliere organisaties (woningcorporaties) met
overheidsgeld gaan bouwen voor het algemeen belang. De corporaties hoefden de bouw van
woningen niet meer uit eigen zak te betalen. Om voor deze overheidssteun in aanmerking te
komen moesten de corporaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moesten uitsluitend
in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting werkzaam zijn.” 69

69 http://www.haagwonen.nl/info.asp?ID=73
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“Vanaf hun oprichting hebben woningbouwverenigingen een grote rol gespeeld bij de verbete-
ring van woon-leef-werkomstandigheden van de arbeidende klasse. Door het verenigingsmodel
hadden huurders grote invloed. De laatste jaren is daar veel in veranderd.
Woningbouwverenigingen werden steeds meer zelfstandige, autonome organisaties. Zij zijn
eigenlijk van niemand en voor wie ze zijn is eigenlijk ook onduidelijk. Van een vereniging met
leden omgevormd naar een stichting. Ontzuiling vond plaats en er werd op grote schaal gefu-
seerd, geprofessionaliseerd en geïnvesteerd. Ook werd het allemaal steeds zakelijker en beschik-
ken corporaties nu over veel geld.” 70 “Het proces van verzelfstandiging van de corporaties is
nagenoeg voltooid en in dit proces weten de meeste corporaties een goed evenwicht te bewa-
ren tussen het realiseren van sociale doelstellingen en een marktgerichte benadering.” 71

“Uit de cijfers, van de officiële toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting, blijkt dat de
550 verenigingen vorig jaar vier miljard euro aan hun spaarpot hebben toegevoegd. En dat geld,

15 miljard euro, wordt niet geïnvesteerd in oude, slechte woningen”. 72

Woningcorporaties en aanpak huurschulden
In de periode juni-augustus 2004 hebben we gesprekken gevoerd met medewerkers van AFWC
en Amsterdamse woningcorporaties.73 Tijdens deze gesprekken is aandacht besteed aan de aan-
pak van voornamelijk huurschulden als belangrijkste reden van huisuitzetting. Naast persoonlijke
gesprekken is het gelukt via telefonisch contact en e-mail nadere informatie in te winnen bij
negen van de twaalf woningcorporaties.

AFWC: “Woningcorporaties gaan na huurachterstand over tot het sturen van aanmaningen. De
eerste aanmaning na 2-4 weken, de tweede aanmaning na 4-8 weken. Medewerkers van enkele
woningcorporaties gaan na de tweede aanmaning actief naar de huurder, men neemt telefonisch
contact op of men doet een huisbezoek om de problemen te bespreken. Bij de derde aanman-
ing na 8-12 weken wordt de huurder via een standaardbrief verwezen naar een schuldhulpver-
lener. Indien van de kant van de huurder geen actie wordt ondernomen, wordt na 12 weken de
Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld die een ontbinding van het huurcontract verzoekt bij de
Kantonrechter. Deze kan een vonnis tot huisuitzetting vellen. Dit is de laatste aanmaning. Hierop
reageert een groot deel van de huurders om niet uitgezet te worden.Voor de groep die dan nog
geen enkele stap onderneemt kan de Gerechtsdeurwaarder in overleg met de woningcorporatie
overgaan tot daadwerkelijk huisuitzetting”.

70 http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/2041
71 http://www.afwc.nl/federatie/index.html
72 http://www.novatv.nl/
73 Diverse fusies hebben het aantal woningcorporaties verminderd, in 2003 zijn het er twaalf.Vier corporaties zijn inmiddels

gefuseerd zodat het totaal aantal (voorlopig) op 10 corporaties uit gaat komen.
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AWV 74: “AWV verlangt van haar huurders geen verhuurderverklaring van goed huurderschap
want ieder heeft recht op wonen. AWV stuurt aan huishoudens met achterstallige huur twee
keer per maand een automatische aanmaning; een vriendelijke brief rond de 19e, een strenge
brief met dreiging deurwaarder rond de 7e van de volgende maand.We geven de incasso uit han-
den rond de 22e van de volgende maand.75 We gaan sinds 1998 zo veel mogelijk op huisbezoek
bij mensen met een problematische huurachterstand.76 De mensen vinden dit vrijwel altijd pret-
tig omdat je duidelijk maakt dat je komt om mee te denken, dus om een (mogelijk) perspectief
te bieden”.

De Dageraad 77: “Het huurcontract vangt aan na overleggen van een verhuurderverklaring.78

Indien men zich aanmeld als starter kan deze verklaring niet worden overhandigd. Hierbij is het
mogelijk dat men elders reeds eerder ontruimd is, maar dit is de corporatie dan niet bekend. Bij
huurachterstand wordt eind 2e begin 3e maand de deurwaarder ingeschakeld, we werken met
meerdere deurwaarders. Intussen proberen we met de huurders per brief, telefonisch en via
(onaangekondigd) huisbezoek contact te krijgen, om hulp te bieden en oplossingen te zoeken.
Het lukt meestal wel om contact te krijgen. Men reageert bij contact overwegend positief wan-
neer men de problemen aan kan gaan pakken. Ook wordt afwerend gereageerd, “waar bemoei
je je mee”.

Eigen Haard 79: “Na 1 maand huurachterstand sturen we een betalingsherinnering, na 2 maan-
den een aanmaning met het verzoek contact op te nemen met Eigen Haard. Er wordt daarnaast
telefonisch contact met de huurder opgenomen om een afbetalingsregeling aan te bieden. Na 3
maanden schakelen we de deurwaarder in.Van de wanbetalers wordt een op de tien met een
vonnis uitgezet.Van het aantal uitgezette huishoudens gaat het bij een op de tien om overlast”.

74 AWV beheert 17.400 woningen, 3 rayons, huuradministratie, 4 medewerkers sociaal beheer en 2 medewerkers onrechtmatige

bewoning.
75 Ter illustratie had AWV (18.000 vhe) eind 2002 te maken met 1.900 huurders met een huurachterstand (11%) van totaal

Euro 755.000, =; bij 600 huurders werd de deurwaarder ingeschakeld en 36 huishoudens werden ontruimd (2% van 1.900 

probleemhuurders). Met dank aan Jørn Kost, coördinator schuldhulpverlening/huurachterstand.
76 Schuldhulpverlening voorkomt ontruiming door huurschuld. Interview met Jørn Kost. Blauwdruk, uitgave AWV 2003; 2: 12-13.
77 De Dageraad beheert bijna 19.000 woningen, 3 rayons; 3 hoofden beheer, 25 woonconsulenten.
78 Alleen nog woning voor ‘goede’ huurders. NRC, 30 september 2003. [Huurders van alle woningcorporaties in Amsterdam  

moeten vanaf 2004 een verhuurderverklaring overleggen, waarin vermeld wordt dat de huurder geen huurachterstand van

3 maanden heeft gehad en geen overlast heeft veroorzaakt, ter afschrikking van wanbetalers en overlastveroorzakers].
79 Eigen Haard beheert ruim 22.000 woningen, fusie met Olympus.
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De Key 80: “Met een nieuwe huurder hebben we een contractbespreking. We bespreken het
contract, de huisregels, betalingsmogelijkheden, te nemen stappen bij betalingsproblemen en de
consequenties van niet betalen. De huurder dient per vooruitbetaling op de eerste van de maand
de huur te hebben voldaan. De Key stimuleert actief het inzetten van een incassomachtiging, bij-
voorbeeld via prijsvragen en kortingen, thans heeft 69% een machtiging afgegeven.
Bij huurachterstand sturen we maandelijks een eerste herinnering op de 15e van de maand via
een acceptgiro (4000 huishoudens; 14% van het totaal aantal huurders); de tweede herinnering
op de 25e van de maand via acceptgiro en een brief waarin we verwijzen naar schuldhulp, men
dient wel de lopende huur te blijven betalen (1500-2000 huishoudens); de derde herinnering op
de 15e van de volgende maand, dit is de eerste aanmaning (500-600 huishoudens); de vierde
herinnering sturen we aan het begin van de maand daarna, dit is de laatste waarschuwing, we blij-
ven nog altijd naar de schuldhulpverlening verwijzen maar de deurwaarder wordt aangekondigd
(400-500 huishoudens). In deze zogenaamde vierde fase worden mensen altijd telefonisch
benaderd, overdag of in de avonduren. Telkens worden betalingsregelingen voorgesteld en we
verwijzen naar de schuldhulpverlening.”

Het Oosten 81: “Het Oosten hanteert via huurincasso een sociaal maatschappelijke betrokken-
heid ter preventie van uitzettingen.Actief worden huurders benaderd, men kan het kantoor zon-
der afspraak tussen 8.00 en 17.30 uur bezoeken. Bellen, speciale brieven, huisbezoeken, door-
verwijzen naar overige instanties, uitnodigen voor gesprek bij ons op kantoor zijn acties die we
doen richting huurschuldenaren. Bij niet reageren op de derde aanmaning wordt de deurwaarder
ingeschakeld. Bij het aanpakken van huurschuldenaren is deurwaarder Geerlings en Hofstede
betrokken waarmee we op dezelfde lijn zitten, goede afspraken zijn gemaakt en we werken naar
tevredenheid samen. Met de groep met wie Het Oosten zelf geen contact kan krijgen hopen we
dat het de deurwaarder wel lukt om zodoende tot oplossingen te komen zodat uitzetting kan
worden voorkomen”.

80 De Key beheert totaal 28.000 woningen; schuldcoördinatie en woonmaatschappelijk werk.
81 Het Oosten beheert ruim 14.000 woningen; afdeling huurincasso.
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Patrimonium 82: “In zijn algemeenheid geldt dat ons beleid erop gericht is om huurders al bij
het ontstaan van een geringe huurachterstand actief te benaderen, zodat huurachterstanden
zoveel mogelijk beperkt blijven. In Zuidoost is de incassoprocedure als volgt. De huurder moet
vóór de 1e van de maand betalen. Patrimonium verstuurt rond de 15e een betalingsherinnering.
Bij geen of onvoldoende reactie wordt de huurschuld de 28e uit handen gegeven aan Intrum
Justitia, een incassobureau dat in de minnelijke fase de huurachterstand tracht te innen. Die
stuurt één of eventueel een tweede aanmaning. De huurder kan contact opnemen, ook ‘s
avonds, en een betalingsregeling treffen, in principe maximaal 6 maanden voor afbetaling.
Huurders worden ook, waar mogelijk, door Intrum Justitia gebeld. Wordt de vordering niet
door Intrum Justitia geïnd, dan wordt vervolgens door Patrimonium het deurwaarderskantoor
Weltevrede & Hennink ingeschakeld. Sinds 2003 hebben wij een huurachterstandenteam dat op
huisbezoek gaat bij huurders met een beginnende achterstand. Dit is een preventieproject dat
voorlopig voor de duur van één jaar in een tweetal complexen wordt uitgevoerd. Hierbij volgen
wij huurders tot einde dossier, dit kan zijn einde huurachterstand of in het slechtste geval een
ontruiming”.

Rochdale 83: “In de eerste fase na 1 maand huurachterstand sturen we een brief (maandelijks
1150 huishoudens), in de tweede fase na 2 maanden weer een brief maar met verwijzing naar
schuldhulpverlening (250 huishoudens) volgens het convenant. In de derde fase, langer dan 2
maanden, proberen we of telefonisch contact te leggen voor een regeling of we schakelen de
deurwaarder in (20-30 huishoudens per maand). Het afgelopen jaar werden hiervan 1 tot 8 huis-
houdens per maand ontruimd”.

Woningbedrijf Amsterdam 84: “Vestiging Binnenstad beheert circa 10.000 verhuureenheden
(vhe), thans als stichting, voorheen vielen de woningen onder de gemeente. Het huurderbestand
bestaat overwegend uit sociaal zwakkeren waaronder circa 10 jaar geleden 12% huurachterstand
voorkwam. Dit moest veranderen. Procedures werden aangepast, aanmaningen zijn vervroegd,
men ging de mensen actief bellen, huisbezoeken vonden plaats om het aantal huurschulden en
uitzettingen in te dammen. De huisbezoeken zijn gestaakt omdat men de mensen zelden aantrof
en diegenen die wel werden bereikt zeiden ‘oh ik ben het vergeten, ik ga het overmaken’.Tijdens
de incassoprocedure sturen we maandelijks de 15e van de maand de eerste aanmaning, voor-
heen vond deze veel later plaats (1000 vhe); rond de 15e van de volgende maand de tweede aan-
maning met verwijzing naar de schuldhulpverlening (200-300 vhe); na totaal twee maanden
achterstand schakelen we deurwaarder Van den Hoeden en Mulder in (30 vhe), hiervan wordt
ongeveer eenderde ontruimd”.

82 Patrimonium beheert ruim 13.000 woningen; coördinatie huurincasso, huurachterstandenteam; fusie met Rochdale.
83 Rochdale beheert circa 10.000 woningen; afdeling bewonerszaken, huurincasso: fusie met Patrimonium.
84 Het Woningbedrijf beheert bijna 40.000 woningen, 4 vestigingen, huurincasso.
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Zomers Buiten 85:“Na circa anderhalve maand huurschuld wordt de deurwaarder ingeschakeld,
nadat er een betalingsherinnering en een aanmaning is verzonden en er eerst telefonisch en of
schriftelijk contact is gelegd en getracht is overeenstemming over de betaling te bereiken. We
versturen een sommatiebrief, we laten mensen op kantoor komen, we bellen en bieden een beta-
lingsregeling aan, we bekijken naar een mogelijkheid voor huursubsidie en we verwijzen naar
schuldhulpinstanties en of crediam finance.Telefonisch of persoonlijk contact wordt zeer op prijs
gesteld.”

Deurwaarder: “Opdrachtgevers zijn woningcorporaties en particuliere verhuurders in heel
Amsterdam. Het betreffen zaken met huurders, onderhuurders, onrechtmatige gebruikmakers
van woningen en overlastgevers. De woningcorporaties schakelen de deurwaarder in indien
huurders 2-3 maanden huurachterstand hebben. Indien de achterstand minder dan 3 maanden
bedraagt wordt een aanmaning gestuurd waarop de huurder binnen 14 dagen een reactie moet
geven. Indien de huurachterstand 3 maanden of langer bedraagt gaat de deurwaarder direct over
tot dagvaarding. Deze dagvaarding wordt in persoon aan de huurder overhandigd, bij deze zoge-
naamde aanzegging is 90% op dat moment niet aanwezig. Nadat de datum van de zitting is vast-
gesteld neemt circa een kwart contact met de deurwaarder op. Deze groep wordt gewezen op
de schuldhulpverlening (MDSO, Impuls, Madi, sociale dienst). Slechts een klein deel verschijnt op
de zitting.86 Na een week volgt het vonnis en kan de deurwaarder overgaan tot executeren. Een
deel treft dan alsnog een regeling. Meestal volgt er een brief aan diegenen die tot dan toe niet
hebben gereageerd, een voorstel tot afbetaling wordt in deze brief aangeboden. Binnen twee
weken na het vonnis wordt tot ontruiming overgegaan bij een kleine groep die niet gereageerd
heeft of die onvoldoende actie heeft ondernomen.”

• Er bestaan overeenkomsten en duidelijke verschillen in de sociale en financiële aanpak 
van huurproblemen bij de woningcorporaties.

• De verhouding tussen verhuurders en huurders bestaat overwegend uit een eenzijdig 
schriftelijk contact.

• Slechts een zeer beperkt deel van de woningcorporaties probeert persoonlijk contact te
krijgen met de bedreigde huishoudens via een huisbezoek. Deze woningcorporaties heb-
ben speciale sociale teams om de huurders persoonlijk te benaderen om tot oplossingen
te komen. In het algemeen wordt dit door huurders op prijs gesteld.

85 Zomers Buiten beheert ruim 9.000 woningen, huuradministratie.
86 Onderzoek van Deben en Teijmant (1992) toonde dat 65% zich bij verstek liet veroordelen en dat in 16% van de zaken de 

huurder op enigerlei wijze verweer voerde.
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4.3 Aanpak woonoverlast

GG&GD Vangnet & Advies87 helpt stadsdelen, politie en woningcorporaties bij het voorkomen en
hanteren van extreme overlast en zorg in de woonomgeving. Instrumenten hierbij zijn de out-
reach gerichte sociaal psychiatrisch verpleegkundige en hygiënisch woningtoezicht. Op individu-
ele basis worden meldpunten zorg en overlast van de diverse stadsdelen en de buurtregisseurs van
de Amsterdamse politie ondersteund. De werkwijze is het onderzoeken van klachten door mid-
del van huisbezoek, netwerk- en buurtonderzoek. Op die wijze is het mogelijk om te komen tot
een heldere praktisch gerichte diagnose die leidt tot beëindiging of preventie van verdere esca-
latie van overlast en of zorg. De aanpak van Vangnet volgt het gegeven dat de hulpvraag veelal
niet van de cliënt zelf afkomstig is maar van derden om hem of haar heen die door zorg over de
gezondheid en of afwijkend gedrag hulp inroepen op het moment dat de reguliere zorg niet geac-
cepteerd wordt of moeilijk bereikbaar is.

Problematiek. Het kan gaan om mensen met een (acute) psychiatrische aandoening, verslaving-
sproblematiek, maatschappelijke teloorgang of mensen die bij een eerste huisbezoek veel zorg
oproepen.Vaak betreft het doelgroepen die minder aantrekkelijk zijn door verslaving en of crim-
inaliteit. Er kan sprake zijn van overlast en verstoring van de openbare orde en of zorgelijke ver-
slechtering van psychische of lichamelijke aard. Steeds gaat het om burgers die op een of andere
manier buiten de boot van de reguliere hulp vallen.

Intensieve samenwerking met het netwerk is van belang om deze specifieke zorg te kunnen
bieden. Ingewikkelde casussen worden op stadsdeelniveau in het zogenaamde “groot overleg”
besproken. Wanneer in het verloop van het hulpaanbodtraject blijkt dat de situatie niet ver-
betert, dat overlast aanhoudt en betrokkene niet meewerkt, dan kan in het groot overleg
besloten worden tot het afgeven van een einde interventie verklaring aan de verhuurder. Dit dient
ter ondersteuning in de juridische procedure die tot ontruiming van de woning kan leiden. De
kantonrechter kan de einde interventie verklaring als bewijs zien van voldoende inspanningen om
ontruiming proberen te voorkomen.

Sinds 2001 is er een stedelijk beleid van kracht waarmee het mogelijk is de einde interventie
verklaring te koppelen aan een laatste kans. Het doel van het laatste kansbeleid is het voorkomen
dat betrokkene in het daklozencircuit belandt. Het betreffende huishouden dient in dit geval mee
te werken aan het hulpverleningstraject om in aanmerking te komen voor een woning. De kan-
tonrechter beslist uiteindelijk of betrokkene zich aan de voorwaarden van het laatste kans beleid
dient te houden. Na twee jaar kan bij “goed gedrag” een regulier huurcontract worden aange-
boden.Afspraakbreuk aan de kant van de huurder doet het recht op de woning verliezen.

87 Fronczek L, Cetin N. Jaarverslag vangnet & advies, trends & cijfers 2001 en 2002.Amsterdam: GG&GD, mei 2003.

Aanvullende informatie is verzameld uit jaarverslagen van de Amsterdamse meldpunten.
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5 Kenmerken probleemhuurders en rol
5 hulpverlening

We vroegen de woningcorporaties,Vangnet & Advies, een deurwaarder en boedelbeheer naar
kenmerken van probleemhuurders en met welke instellingen men samenwerkt om deze proble-
men aan te pakken. Enkele gesprekken worden nu beschreven.

AFWC: “Het is niet duidelijk voor wie men op welk moment in het proces wel of geen hulp
inroept en volgens welke criteria men dit zou kunnen doen. Rond het moment dat de
Gerechtsdeurwaarder de Kantonrechter inschakelt kan hulp van bijvoorbeeld de Vliegende
Hollander worden ingeschakeld. Dit kan door betrokkene zelf, indien deze op het bestaan van
de organisatie wordt gewezen, door de Gerechtsdeurwaarder of door hulpverleners.
Woningcorporaties vragen zich af tot in welke mate de aanpak van deze problematiek tot hun
verantwoordelijkheid en taken behoort. De huidige procedures gaan uit van de huurschuldenaar
als persoon met een eigen verantwoordelijkheid die zelf actief zijn zaken dient te regelen. Het
blijkt dat zelfstandig wonen niet voor iedereen vanzelfsprekend is”.

AWV: “Alleenstaanden, meestal mannen, scoren vrij hoog bij huurachterstanden die tot ontrui-
ming leiden. Wat je redelijk veel ziet zijn verslavingen (alcohol, drugs, gokken), psychiatrie en
andere vormen van problematiek.Verder problemen rond uitkeringen, zoals een slecht functio-
nerende UWV (voorheen GAK en Cadans) en tot voor kort enorme achterstanden bij VROM
(huursubsidie) waardoor mensen in de problemen kwamen.
Er bestaat geen uniformiteit in de sociale en de financiële aanpak van huurproblemen bij de cor-
poraties. Corporaties werken met eigen deurwaarders, de kwaliteit van de deurwaarders is
wisselend.We zijn zeer te spreken over deurwaarder Van den Hoeden en Mulder en GG&GD
Vangnet & Advies. Opgemerkt wordt dat corporaties zich bewust moeten zijn dat uitzetting de
problemen van de mensen niet oplost. Het komt voor dat problematische huurders na uitzetting
bij een andere corporatie terechtkomen. Een probleem ten aanzien van mensen die eerder zijn
uitgezet is dat zij problemen meenemen en wederom in de huurschulden of overlastsituatie kun-
nen belanden, indien aan de onderliggende problemen geen aandacht wordt besteed.
Ten aanzien van samenwerking met andere instanties verwijzen wij zelden naar de Vliegende
Hollander omdat wij eigenlijk een soortgelijke aanpak hebben (huisbezoek), alleen als de
Vliegende Hollander als drukmiddel nodig is bij een uitkerende instantie.88

88 Burggraaff B. Eerder ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen. De Vliegende Hollander heeft bewezen dat bemoeizorg werkt.

Interview met Stan Poels, directeur maatschappelijke opvang HVO-Querido. MUG, maandblad uitkeringsgerechtigden

Amsterdam, december 2003.
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We verwijzen naar de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI), zo nodig de huisarts, bureaus voor Schuldhulpverlening, sociaal raadslieden,
Ouderenwerk en GG&GD Vangnet & Advies. De sociale dienst schakelen wij hoofdzakelijk in
voor budgettering, een aanvraag voor bijzondere bijstand en bijsturing (toelichting achtergrond)
in een gecompliceerde zaak.” 

De Dageraad: “Kenmerken van de huurders met achterstanden zijn moeilijk te geven. Het zijn
overwegend mannen, maar ook tweeverdieners met schulden. Het wordt wel aanlokkelijk
gemaakt met leningen met gratis DVD speler, men overziet de gevolgen niet. Een maand huur
niet betalen geeft ruimte voor andere aankopen. Wat opvalt is dat mensen in de problemen
komen doordat het bijvoorbeeld 6-8 weken duurt voordat men van de WW in de bijstand komt.
In deze periode kan men wel een voorschot krijgen.Voorts is bekend dat er fouten rondom het
verstrekken van huursubsidie worden gemaakt door te laat of te weinig uitbetalen door instan-
ties. De Dageraad heeft geen zicht op de groep mensen die hiervoor in aanmerking komen om
ze op hun recht te wijzen. Mensen vragen huursubsidie te laat aan en missen een deel inkomen
waardoor men in de problemen kan raken. Het inschakelen van de Vliegende Hollander laten we
over aan de deurwaarder.”

Eigen Haard: “In alle lagen van de bevolking komen achterstanden voor. De Vliegende
Hollander wordt zo nodig ingeschakeld.”

De Key: “In de vierde en laatste fase van aanmaning bevinden zich veel recidivisten, zij die de
deurwaarder betalen en later weer in de problemen komen. Mensen om wie het hier gaat bevin-
den zich in bepaalde buurten, in de regel heeft men een uitkering. De trage aansluiting van het
moment van verliezen van een baan tot het verkrijgen van een WW uitkering zorgt voor een
inkomensval waardoor mensen financieel in de problemen raken en de huur niet kan worden
opgebracht.Tijdens telefonisch contact krijgen we een indruk van de problemen, bij vermoeden
op bijvoorbeeld psychische klachten wordt of een huisbezoek afgelegd of wordt de Vliegende
Hollander ingeschakeld. Het voordeel van de Vliegende Hollander is het snel regelen van inkom-
stenbeheer, dus geen lange wachtlijsten totdat hulp in zicht is, en zij hebben goede contacten met
Crediam en de hulpverlening. Het is goed dat mensen die in beeld zijn ook nog 6 maanden nadien
gevolgd worden door de Vliegende Hollander.
In de aanzeggingfase proberen we actief de mensen te bereiken via een huisbezoek. Het blijkt
lastig om deze mensen te pakken te krijgen. Bellen lukt niet altijd, de telefoon kan zijn afgesloten
en mobiele telefoonnummers zijn vaak niet beschikbaar. Er wordt dan een kaartje achtergelaten.
Diverse pogingen worden gedaan om contact te krijgen en dan lukt het uiteindelijk wel. In de
woningen kan van alles worden aangetroffen.Van alleen een stoel en matras op de grond tot
compleet ingerichte nette woningen met dure spullen als breedbeeld TV en computers, maar
meestal is de huisraad pover. We vragen de mensen welke acties men zelf heeft ondernomen
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richting sociale dienst of schuldhulpverlening. De stand van zaken wordt voorts gecheckt bij de
betreffende instanties om tot een oplossing te komen. Het doel is het innen van huurpenningen
en voorkomen van huisuitzetting.89

Wanneer de huurder geen enkele actie onderneemt wordt deze meestal gedagvaard via een ver-
stekvonnis (huurder komt niet op de zitting), de vordering wordt toegewezen en de deur-
waarder heeft hiermee een ontruimingstitel, binnen een week kan de deurwaarder ontruimen.
Een vonnis op huurachterstand kan ingezet zijn terwijl overlast eigenlijk het hoofdprobleem is.
Het te leveren bewijs voor overlast is tijdrovend. Het vraagt het oproepen van getuigen (de
buurtbewoners doen dit niet snel want zij zijn bang voor wraak), klachtenbrieven, schriftelijke
verklaringen en politiebewijs. Indien bij een overlastsituatie tevens huurschulden bestaan dan kan
het verzoek tot ontruiming versneld worden toegepast.” 

Het Oosten: “In 2003 hebben we een onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot contact-
leggen met huurders met huurschulden via een huisbezoek; circa 250 huisbezoeken vonden
plaats en bij 85% konden diverse preventieve acties worden gerealiseerd.Tijdens deze contacten
bleek dat mensen angstig waren de problemen onder ogen te zien, de post niet meer openma-
ken en het aantal schuldeisers zag groeien.Tevens schaamde men zich op hulp in te roepen. Ook
kwam het voor dat iemand met wie totaal geen contact mogelijk bleek, tijdens een huisbezoek
een ernstig zieke man met AIDS en vermagering werd aangetroffen die niet in staat was zijn
zaken te regelen.Voor dergelijke gevallen en bij het vermoeden van verslaving of psychiatrische
problematiek wordt naar tevredenheid Vangnet & Advies van de GG&GD ingeschakeld. De
afspraken zijn duidelijk en altijd worden de bevindingen en acties van Vangnet goed teruggekop-
peld. Zo kan uitstel van het uitzettingsproces worden verleend om zodoende de zorg te bieden
en uitzetting kan worden voorkomen.
Het Oosten gaat niet over tot ontruiming als er totaal geen contact is geweest met de huurder,
tenzij we zeker weten dat de woning reeds is verlaten. In dergelijke gevallen waarbij eerst Het
Oosten zelf en de deurwaarder, met een ontruimingsvonnis in de hand, van alles heeft gepro-
beerd en geen contact mogelijk blijkt, wordt Vangnet gevraagd om een huisbezoek te doen en in
uiterlijk twee weken oplossingen te zoeken of een plan te melden, zo nodig kan uitstel van uit-
zetting worden geboden.90 De rol van de Vliegende Hollander is beperkt, we doen zoveel moge-
lijk zelf richting schuldhulpverlening. Een punt van kritiek gaat uit richting verschaffers van win-
kelpassen en makkelijke kopen op krediet. Mensen kunnen de verleidingen niet weerstaan en
hebben geen zicht op de gevolgen voor hun financiële situatie.” 

89 Soms kom je er alleen niet uit. Interview met Tjeerd Zijlstra. De Key bewonersmagazine 2003;3(2):10-11.
90 Thans zijn er bij Het Oosten 2 medewerkers die minimaal een dag in de maand huisbezoeken afleggen.
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Rochdale: “Bij overlast verzamelen we bewijs en schakelen we het meldpunt overlast in. Bij
mensen die nooit reageren, bij gesignaleerde sociale problemen of bij ouderen schakelen we de
Vliegende Hollander in.”

Woningbedrijf Amsterdam: “Sinds de invoering van de euro is het opgevallen dat vooral
ouderen voor het eerst huurschulden hebben. Deze ouderen kunnen na de eerste aanmaning
huilend bellen “ik vind het zo erg, voor het eerst heb ik huurschuld”, ouderen geven de euro uit
als ware het een gulden.Tijdens een dergelijk telefoongesprek wordt men gewezen op schuld-
hulpverlening (sociale dienst, Blankenberg Stichting of MDSO). Jongeren daartegenover gaan
gemakkelijk met geld om, de huur schiet erbij in,“ja ik heb net een dure vakantie geboekt, ik kan
de huur niet betalen”, het hebben van luxe artikelen is bij deze jongeren niet ongewoon.
Dan zijn er velen met een uitkering, hieronder bevinden zich de zogenaamde “slepers”, mensen
die het moment van betalen steeds een beetje opschuiven, en de recidivisten. Dit kunnen men-
sen met verschillende achtergronden zijn. De indruk bestaat dat een groep gewoon slordig met
betalingen omgaat.
In de groep waarbij de deurwaarder wordt ingeschakeld bevinden zich mensen met asociaal
gedrag, alcoholisten, drugsverslaafden en mensen met psychische problemen. Bij hen komt over-
last het meeste voor. In geval van overlast is het meldpunt overlast aangewezen, hiermee is de
samenwerking goed. De Vliegende Hollander wordt door de deurwaarder ingeschakeld. Bij een
onafwendbare uitzetting wordt het leger des Heils gevraagd betrokkenen op te vangen, doch dit
komt een enkele keer per jaar voor.” 

Vangnet & Advies: “Onze klanten melden zich nooit vrijwillig aan. Dit doet de omgeving als de
huisarts, politie, buren, familie, scholen van kinderen en diverse maatschappelijke instellingen.
Meestal betreffen het alleenstaande mannen. Het gaat dan om ernstige situaties als geweld en
mishandeling, een ernstige psychiatrische stoornis waaronder verslaving, een dreigende huisuit-
zetting door overlast, financiële problemen, gezondheidsproblemen etc. We werken onder meer
intensief samen met buurtregisseurs van politie, stadsdelen, woningcorporaties, GGZ, drugshulp-
verlening, maatschappelijk werk etc.”

Deurwaarder: “Het betreffen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering, vaak bestaan
er psychische problemen en is er sprake van alcohol- of druggebruik.Wat goed is dat bepaalde
woningcorporaties als De Key en AWV zelf mensen in dienst hebben die in een vroeg stadium
van huurachterstand de mensen persoonlijk gaan opzoeken om te kijken wat de problemen zijn.
De criteria die het kantoor hanteert om de Vliegende Hollander in te roepen zijn een leeftijd van
60 jaar en ouder en als er kinderen bij betrokken zijn. Opdat mensen zich niet in de schulden
steken zouden banken en postorderbedrijven niet zo makkelijk leningen moeten geven of leve-
ren op afbetaling.” 
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Boedelbeheer: “De ontruimden betreffen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering,
vaak bestaan er psychische problemen of is er verslaving in het spel.”

In bovenstaande gesprekken is niet specifiek gevraagd naar huishoudens met analfabeten en of
de Nederlandse taal niet machtig zijn waardoor zij de post van woningcorporaties als wel for-
mulieren van diverse instanties niet kunnen hanteren. Het is mogelijk dat deze mensen hun huis-
vesting verliezen indien zij niet de weg naar de verhuurder of aangewezen hulpverlener weten te
vinden.

• Probleemhuurders zijn huishoudens met een laag inkomen of uitkering, meestal
alleenstaande mannen. Psychiatrische klachten en verslaving worden door betrokkenen 
frequent als onderliggende problematiek genoemd.

• Woningcorporaties vragen zich af tot in welke mate de aanpak van deze problematiek 
tot hun verantwoordelijkheid en taken behoort.

• Woningbouwcorporaties nemen zelf een beperkte rol aan in het zicht krijgen op de 
onderliggende problematiek.Voor velen is het een anoniem proces dat bij problemen 
wordt overgegeven aan een ander.

• Van huurders die zelf geen contact opnemen met de verhuurder of hulpverlening blijven 
de mogelijk bestaande problemen verborgen; zij kunnen worden ontruimd zonder dat 
iemand contact met hen heeft gehad of naar hen omkijkt.
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6 De ontruiming 

Bij een ontruiming zijn de volgende personen aanwezig: de hulpofficier van justitie, de deur-
waarder met kruiers en slotenmaker, boedelbeheer en gemeente reiniging.Voor het betreden van
de woning is de politie altijd aanwezig.Vooraf wordt de politie op de hoogte gebracht van de op
hande zijnde ontruiming, zodat de politie het pand of betrokken persoon kan checken op aan-
wijzingen voor gevaar of onvoorziene omstandigheden. Bij aankomst bij de woning kijkt men of
de bewoner aanwezig is en of men de woning kan betreden zonder deuren te moeten forceren,
de slotenmaker komt anders in actie. Het komt voor dat mensen aan de deur hun schulden con-
tant betalen, de huisuitzetting wordt dan afgeblazen. Bij een niet betalende of afwezige huurder
inspecteren de deurwaarder en de politie de woning en de boedel op waardevolle spullen die
moeten worden opgeslagen. De kruiers komen dan in actie om de woning geheel leeg te maken.
Een vrachtwagen voor spullen die moeten worden opgeslagen en een vrachtwagen voor afval zijn
aanwezig.

Tijdens het bijwonen van een huisuitzetting meldde een medewerker van Boedelbeheer het vol-
gende: “Bij een huisuitzetting verzoekt de Gerechtsdeurwaarder boedelopslag aanwezig te zijn.
De boedel dient volgens de algemene wet bestuursrecht gratis te worden opgeslagen en na 3
maanden wordt de boedel geveild indien de eigenaar de spullen niet komt ophalen.Tweederde
komt de boedel niet ophalen. Gerechtsdeurwaarders hebben ontruimingsdagen en komen met
een ontruimingsteam waaronder een eigen slotenmaker. De huurder / bewoner is meestal niet
in het pand tijdens de huisuitzetting. Het kan een onderhuurder betreffen, die van niets weet en
plots een leeg huis aantreft.” 

Wat kost een ontruiming eigenlijk? De formele kosten van een ontruimingsproces zijn circa 6 maan-
den huurachterstand, hierover 15% incassokosten, hierover 19% BTW, hierover 5% wettelijke
rente. Dan de proceskosten als griffie, dagvaarding en salaris gemachtigde circa Euro 330,=; het
vonnis betekenen en aanzeggen circa Euro 140,=. Bij ontruiming is een team van kruiers en een
slotenmaker aanwezig voor Euro 1.500,=. Daarnaast de kosten van de verhuizing van de boedel
door boedelbeheer tegen Euro 101,= per uur.

AWV: “Wij hebben met de deurwaarder de afspraak dat na een ontruiming standaard de ver-
haalsmogelijkheden worden onderzocht.Als na verloop van tijd blijkt dat er geen verhaal is (in
de praktijk tussen de twee en zes maanden na de ontruiming) wordt de zaak gesloten. Uiteraard
wil de deurwaarder zijn loon en gemaakte kosten graag vergoed zien, dus worden deze ingediend
bij ons als opdrachtgever. Aan kosten van de deurwaarder (salaris gemachtigde, griffierecht en
rolgeld etc.) ben je gauw tussen de EUR 300-500,= kwijt. Daarbij komen dan nog de kosten van
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de daadwerkelijke ontruiming. Deze zijn sterk afhankelijk van de bestede tijd en die varieert weer
naarmate de woning vol of leeg is op het moment van ontruiming; EUR 1.000-1.500,= is hierbij
niet ongebruikelijk.” 91

91 Met dank aan Robin Hamer, Manager Huuradministratie,AWV Amsterdam.
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7 Ontruimd en dan?

Mensen die zijn uitgezet of met de Noorderzon vertrekken zijn voor anderen vaak onvindbaar.
Ze houden zich schuil om de deurwaarder van zich af te houden of schamen zich dat het toch
niet is gelukt de woning te behouden en vertrekken zo stilletjes mogelijk, zonder de buren van
hun vertrek op de hoogte te brengen.92 Waar deze mensen in eerste instantie naar toe gaan en
of men mogelijk na verloop van tijd in het daklozencircuit beland is onbekend.

Volgens de NWR (1995)93 was bij gemiddeld 40% de huurder vertrokken voor de datum van
ontruiming, maar onbekend waarheen.Volgens het “Stoeprandproject” in Rotterdam (1998)94 zou
naar schatting 90% van de ontruimden onderdak vinden bij familie, vrienden en kennissen. Men
zou daar al naartoe vertrokken zijn voor de feitelijke ontruiming. Na enkele dagen tot maanden
meldt men zich weer op de woningmarkt in de eigen of in een andere gemeente.Volgens Lieverse
(2000)95 vindt een deel tijdelijk onderdak in een pension, een groep van naar schatting 5% zou
gaan zwerven en in het daklozencircuit terechtkomen.

92 Kempen E van,Teijmant I. Met de Noorderzon vertrokken.Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1992.
93 Grunhagen H, Hommersen D.“Ons doel is het voorkomen van woningontruiming”. Met woningcorporaties valt altijd te

praten.Woningraad-Magazine 5, 1996, blz 36-42. (uitkomsten enquête onder 167 woningcorporaties door Nationale

Woningraad)
94 Heeger H, Kullberg J, Die L van. Evaluatie ‘Stoeprand’; laatste-kans beleid in Rotterdam. Delft: University Press, 1998.
95 Lieverse G. Gemiste kans of noodzakelijk kwaad? Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, juni 2000, blz. 9-13.
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Het eerste onderzoek in Nederland met het volgen van mensen na een huisuitzetting is verricht
door onderzoekers uit Groningen (2004).96 Hiertoe heeft men een monitor ontwikkeld waarbij
bestanden van diverse organisaties aan elkaar gekoppeld worden. In 2002 en 2003 vonden in de
stad Groningen 274 huisuitzettingen via woningcorporaties plaats. Huurschuld was bij 92% de
reden van uitzetting; 29% had voordat men werd uitgezet contact gehad met een schuldhulp-
verlener (n=78). In 2002 maakte van 142 uitgezette huishoudens 6% binnen 40 weken gebruik
van de maatschappelijke opvang. In 2003 maakte een groter deel eerder gebruik van de opvang:
van 132 uitgezette huishoudens 20% binnen 32 weken (n=27; waarvan 22 personen binnen 8
weken).Van het totaal aantal van 23 bekende buitenslapers was bij 5 personen bekend dat men
gedurende de afgelopen jaren door overlast ontruimd was. Zes buitenslapers waren sinds 1997
bekend in het daklozencircuit.

96 Beukeveld M,Vosselman J, Ligthart L, Polstra L. Over leven op straat. Dak- en thuislozen monitor 2003. Groningen:

Bureau Onderzoek, dienst Sociale Zaken en Werk gemeente Groningen, april 2004. [In de monitor beschikken we over

gegevens van het aantal personen dat woonachtig is in de stad Groningen en weten we of zij schuldhulpverlening ontvangen.

Een deel van deze personen komt na een huisuitzetting door een woningcorporatie in de maatschappelijke opvang terecht.

Andere personen verliezen om andere redenen hun woning, waarna ze in de maatschappelijke opvang terechtkomen. Ook van

deze personen weten we of ze schuldhulpverlening ontvangen.Van de personen die in de opvangvoorzieningen verblijven

weten we wie ingeschreven staat bij het voormalig woonservicecentrum, wie uitstromen naar wonen in de stad Groningen,

buiten Groningen en wie zijn overleden.] Met dank aan Monique Beukeveld.
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7.1 Waarheen volgens woningcorporaties?

AWV “In de praktijk worden mensen zelden daadwerkelijk uit de woning gezet bij een ontrui-
ming. Bij de huidige aanpak (model AWV) zijn wij vrijwel altijd vooraf op de hoogte van een situ-
atie waardoor een huurder veelal zelf al wat heeft gevonden (familie, vrienden, kennissen) voor-
dat een woning ontruimd wordt of is de huurder reeds met de noorderzon vertrokken. Bij de
huidige aanpak is meestal voldoende info vooraf bekend om, mits nodig, voor opvang en bege-
leiding te zorgen. Hoeveel mensen er in het daklozencircuit terecht komen is ons niet bekend.
De inschatting is dat het er weinig zijn en dat het dan meestal de alleenstaande mannen zijn”.

De Dageraad “Meestal zijn de huurders al vertrokken voor het moment van ontruiming, de
woning kan dan al leeg zijn of het betreft een verwaarloosde woning. De oorspronkelijk huur-
ders kunnen al jaren weg zijn. Laatst belde een oudere vrouw met huurachterstand naar de
Dageraad, de vrouw woonde al jaren in Almere en kon de huur niet meer betalen; de onder-
huurder werd ontruimd. Na ontruiming is het niet bekend waar men verblijft.Via een bankreke-
ning kon men nog wel eens mensen opsporen, maar door de privacy regeling is dit thans bijna
niet meer mogelijk. De grootschaligheid en anonimiteit van de grote stad maakt het lastig om
contact te krijgen, te houden en om mensen tijdelijk te ondersteunen.We zouden het wenselijk
vinden als er een database was van wanbetalers en sociale problemen, maar de privacy regeling
zal dit beletten”.

Eigen Haard “Bij ontruiming is ongeveer de helft aanwezig, voor de datum van ontruiming
checkt iemand van de technische afdeling of de bewoner thuis is en of deze op de hoogte is van
de ontruiming. De meeste mensen vertrekken naar vrienden of kennissen, slechts een enkeling
komt in het daklozencircuit terecht”.

De Key “Bij een ontruiming wordt de huurder meestal niet aangetroffen. Diegenen die wel thuis
zijn willen nog wel eens cash aan de deur betalen.Vooraf heeft men in de aanzegging kunnen
lezen dat men de woning leeg dient op te leveren op het moment van ontruiming, een deel wordt
leeg aangetroffen. Het is vervolgens onbekend waar de mensen naar toegaan na ontruiming en
wie in het daklozencircuit terecht komt.”
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Het Oosten “Indien bewoners worden uitgezet zijn deze mensen meestal niet aanwezig tijdens
een ontruiming.Vaak is het niet bekend waar bewoners verblijven na ontruiming. Zover in te
schatten gaat men naar vrienden of familie. Een deel vestigt zich buiten Amsterdam en een deel
remigreert. Het is niet bekend hoeveel mensen terecht komen in het daklozencircuit. Voorts
wordt opgemerkt dat er een groep mensen is die woont en tegelijkertijd zwerft, waarmee moei-
lijk of zelden contact te krijgen is. Deze groep kan op een gegeven moment vallen onder de zoge-
naamde Noorderzonnen97: mensen die de woning verlaten en een huurschuld achterlaten.”

Woningbedrijf “Bij een onafwendbare uitzetting wordt het leger des Heils gevraagd betrokke-
nen op te vangen, doch dit komt een enkele keer per jaar voor.Van de mensen die worden uit-
gezet is de bestemming onbekend.Vaak zijn de mensen al voor de daadwerkelijke ontruiming ver-
trokken: de Noorderzonnen. Na een tijdje worden de schulden afgeboekt, zelden worden men-
sen teruggevonden om alsnog een afbetalingsregeling te treffen”.

Zomers Buiten “Bij een ontruiming is 20% aanwezig. Na ontruiming is voor een deel bekend
dat mensen terug naar het land van herkomst zijn gegaan, in de gevangenis of bij familie zitten.
Wie terecht komt in het daklozencircuit is onbekend” 

• Geen enkele woningcorporatie biedt een actieve follow-up van degenen die zij uitgezet
hebben. Er wordt geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gevoeld voor deze
mensen.

• De mogelijkheid van het gebruik van de gemeentelijke basisadministratie voor het volgen
van mensen wordt niet genoemd, ondanks het feit dat dit een gemeentelijk register is.

• Een aantal corporaties geeft aan dat zij vermoeden dat mensen bij vrienden en kennissen
terecht zullen kunnen. Gezien het feit dat er geen enkele follow-up is, lijkt dit meer op
‘wishful thinking’ te wijzen dan op een reflectie van de waarheid.

97 De term Noorderzon werd reeds in 1895 door de vereniging van eigenaren Het Eigendomsrecht gebruikt.“Op de door de 

Vereeniging opgestelde zwarte lijst staan inderdaad veel mensen met de letters NZ achter hun naam, de oogst van een

jaarlang melden van kwade practijken.” Geciteerd uit Teijmant (1988).
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7.2 Waarheen volgens betrokken partijen?

Boedelbeheer: “Bij aanvang van de ontruiming is een kwart van de bewoners met de gehele
boedel vertrokken. Een kwart van de mensen wordt wel aangetroffen. In bijna de helft van de
gevallen wordt de boedel opgeslagen, van bijna 40% wordt de boedel weggegooid, in overige
gevallen wordt een lege woning aangetroffen of wordt er aan de deur betaald waardoor de ont-
ruiming niet doorgaat. Ongeveer 1 tot 2 maal per maand wordt een bedrijfspand ontruimd.Waar
mensen heengaan is niet bekend”.

Deurwaarder: “Mensen gaan hun eigen weg, de straat op of naar kennissen of familie. Bij de
ontruiming blijkt dat vooraf een kwart geheel met boedel is vertrokken terwijl een kwart wel
wordt aangetroffen. Het aantal mensen dat in het daklozencircuit beland is onbekend. Na ont-
ruiming worden mensen na 2-6 maanden via de sociale dienst of bevolkingsregister opgespoord
om de kosten proberen te verhalen. Menigmaal zitten meer schuldeisers (energieleverancier,
bank, postorderbedrijf) deze mensen op de hielen waardoor voor de schuldeiser de spoeling dun
wordt en men lange tijd afbetaald indien deze mensen worden teruggevonden.” 

Vliegende Hollander: “de meerderheid maakt na uitzetting gebruik van hun sociale netwerk,
een klein deel komt direct op straat terecht. Het is lastig de mensen te volgen om te zien waar
men verblijft na enige tijd, of het netwerk ‘verbruikt’ is of men alsnog op straat beland.”

Vangnet & Advies: “van het aantal overlasthuishoudens zien we een klein deel ontruimd wor-
den.We proberen voor deze mensen passende opvang te bieden en het komt voor dat mensen
dan in de maatschappelijke opvang belanden.”

• Met een deel van de mensen die worden uitgezet is nooit contact geweest, noch tijdens
het voorbereidende proces noch tijdens de uitzetting zelf. De inboedel wordt
weggegooid zonder dat zeker is dat mensen voldoende op de hoogte zijn van de situatie.

• Er is geen follow-up van mensen die zijn uitgezet. Blijkbaar is er geen gemeenschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van deze mensen.

• Eigenlijk weet niemand waar mensen heengaan na huisuitzetting, men hoopt dat de
meerderheid naar familie of vrienden gaat.

• Specifieke hulp voor opvang direct na huisuitzetting ontbreekt.

 



Praktijk en procedures

8 Huisuitzettingen: bevindingen uit literatuur
8 en de praktijk

algemeen
• De laatste meest volledige en uitgebreide landelijke registratie over huisuitzettingen via

woningcorporaties is verricht door de NWR en dateert uit 1996. Gegevens over
huisuitzettingen via particuliere verhuurders hebben we niet kunnen achterhalen.

• De redenen van huisuitzetting zijn huurschuld 90%, woonoverlast 5% en onrechtmatig
gebruik 5%.

• In de vier grote steden heeft 11% een huurachterstand, landelijk 9%.
• De enige landelijk beschikbare gegevens, over kenmerken en problemen van ontruimde

huishoudens, zijn de door de NWR in 1996 verzamelde gegevens over de samenstelling
van ontruimde huishoudens.

• Probleemhuurders zijn huishoudens met een laag inkomen of uitkering, meestal
alleenstaande mannen, maar ook gezinnen met kinderen. Psychiatrische klachten en
verslaving worden frequent als onderliggende problematiek genoemd.

• Mogelijk neemt het aantal huishoudens dat onmaatschappelijk gedrag vertoont toe;
de aanpak van deze problematiek vraagt grote investeringen van alle betrokken partijen.

• De dak- en thuislozen monitor uit Groningen biedt inzicht in wanneer mensen die zijn
uitgezet een andere woning betrekken of in het daklozencircuit terecht zijn gekomen.

huurschulden
• Huurschulden zijn een symptoom van onderliggende gebreken bij betrokkenen zelf en of

door toedoen of nalaten van instanties waarvan betrokkenen met name financieel
afhankelijk zijn.

• Voor een grote groep mensen zijn de barrières voor lenen en kopen op afbetaling te
laag.

• Van de huishoudens met problematische schulden wordt een fractie uit hun woning
gezet.

• Er bestaat geen systematische verzameling van gegevens over welke huurschuldenaren,
met welke kenmerken en problemen, hun huis worden uitgezet en of dakloos raken.

woonoverlast
• We weten niet welk aandeel van overlastveroorzakers, met welke kenmerken en

problemen, wordt uitgezet en vervolgens dakloos raakt. Men vermoedt een klein deel.
• De inzet van hulpverlening voor deze groep is systematisch en gestructureerd via de

meldpunten extreme overlast.
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• De meest problematische gevallen zijn psychiatrische patiënten, verslaafden en mensen
met niet te corrigeren antisociaal gedrag.

hulpverlening
• Het is niet bekend welk deel van de probleemhuurders bij welke hulpverlening terecht

komt.
• Er bestaat geen systematisch eenduidige aanpak voor sociale en financiële

huurproblemen.
• Hoewel schuldhulp vrijwel de enige vorm van hulpverlening is die wordt ingezet, is deze

inzet eerder anekdotisch dan systematisch.
• De drempel voor schuldhulp is hoog, met name voor verslaafden en psychiatrische

patiënten, die door alle partijen worden genoemd als grootste probleemgroepen die
worden uitgezet.

na de uitzetting
• Er bestaat geen zicht op welke huishoudens, met welke kenmerken en problemen, hun

huis worden uitgezet en vervolgens dakloos raken.
• Eigenlijk weet niemand waar mensen heengaan na huisuitzetting, men vermoed dat de

meerderheid naar familie of vrienden gaat.
• Het aantal mensen dat is uitgezet en dakloos raakt is bij betrokken partijen niet bekend.
• Men vermoed dat dit slechts enkele gevallen zijn, specifieke opvang bij uitzetting

ontbreekt.
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9 Antwoorden?

Wat leren we van de inventarisatie van het proces van aanpak van huisuitzettingen? Op de cen-
trale vraag ‘hoeveel mensen in Amsterdam worden hun huis uitgezet én hoeveel van hen belan-
den in het daklozencircuit?’ kunnen we met de huidige gegevens geen antwoord geven.

Huisuitzettingen
1) Hoeveel huisuitzettingen vinden in Amsterdam plaats? Deel 2.
2) In welke mate vinden huisuitzettingen plaats bij woningcorporaties en bij particuliere

verhuurders? Deel 2.
3) Wat zijn de redenen van huisuitzettingen? Wat is de verhouding tussen uitzettingen wegens

huurschuld en vanwege overlast? Huurschulden, gevolgd op ruime afstand door overlast en 
een klein percentage overige redenen.Vanwege omslachtige procedures in het geval van 
overlast kan het aantal huisuitzettingen door huurschulden oververtegenwoordigd zijn 
wanneer tegelijkertijd huurschulden en overlast in het spel zijn.Volgens diverse studies 
zou 90-94% op basis van huurschulden worden uitgezet.Volgens diverse studies zou
4-7% procent op basis van overlast worden uitgezet. De totale omvang van extreme 
overlast in Amsterdam is onbekend.We weten niet welk aandeel van
overlastveroorzakers, met welke kenmerken en problemen, wordt uitgezet. Deel 2-4.

4) Welke huurders hebben de grootste kans op het maken van huurschulden? Het betreffen
vooral alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen met kinderen en mensen met een
uitkering of laag inkomen. Deel 2-4.

5) Welke huurders hebben de grootste kans op het veroorzaken van overlast? De meest
problematische gevallen zijn psychiatrische patiënten, verslaafden en mensen met niet te
corrigeren antisociaal gedrag. Deel 2-4.

6) Welke huurders hebben de grootste kans op huisuitzetting? Deel 2-4.
7) Welk hulpverlening wordt door wie ingeschakeld ter voorkoming van huisuitzetting?

Woningcorporaties verschillen sterk in de mate waarin zij hulpverlening inschakelen. Een 
groot deel beperkt het contact tot schriftelijke aanmaningen en heeft geen persoonlijk 
contact met de verhuurder om tot oplossingen te komen. Schuldhulpverlening wordt 
door alle corporaties aangedragen, maar de huurder moet zelf het initiatief nemen.

Dakloosheid
8) Waar verblijven huurders nadat zij zijn uitgezet? Volgens de literatuur zou 5-20% van de 

ontruimden in het daklozencircuit terecht komen. Deel 3 (4).
9) In welke mate dragen huisuitzettingen bij aan dakloosheid? Deel 3 (4).
10) Welke huurders hebben de grootste kans om dakloos te raken? Deel 3.
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11) Hoe lang duurt het voordat uitgezetten in het daklozencircuit terecht komen? Volgens de
literatuur kwam in 2003 in Groningen na ruim een half jaar 20% op straat terecht.
Deel 4.

12) Welke hulpverlening wordt er door wie ingeschakeld om dakloosheid na uitzetting te 
voorkomen? Bij huurschuld schakelt geen van de betrokken instanties hulp in om te 
voorkomen dat mensen dakloos worden. Er wordt geen vervangend onderdak
aangeboden. Deels ten gevolge van het feit dat het vaak niet mogelijk is om contact te 
krijgen met de uitgezette huishoudens.

Dakloos na huisuitzetting
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Deel 2
Huisuitzetting in Amsterdam

Registratie en cijfers

“if you can’t measure it, you can’t manage it.
Activity is something you monitor, success is something you measure.” 98

98 www.leopardem.com
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Inleiding

Voor de vraag “hoeveel huisuitzettingen vinden in Amsterdam plaats?” hebben we alle in deel 1
bij huisuitzettingen betrokken partijen benaderd en naar de aard van registratie en cijfers
omtrent huisuitzettingen gevraagd, over de jaren 2001 en 2002. De verhuurder vraagt via de
deurwaarder om een ontruimingsvonnis bij de kantonrechter. Na het vonnis kan men overgaan
tot een daadwerkelijke ontruiming. In het gehele proces kunnen partijen betrokken zijn als maat-
schappelijk werk, schuldhulpverlening, de Vliegende Hollander en meldpunten extreme overlast
met coördinatie door GG&GD Vangnet & Advies. Bij de ontruiming is de verhuurder, boedelbe-
heer, deurwaarder en politie betrokken.We gaan nader in op de geleverde data van betrokken
partijen.
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2 Woningcorporaties  

Hoeveel huurders kregen een ontruimingsvonnis en hoeveel huishoudens zijn uitgezet? Vanaf
1999 verzoekt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) aan de woningcor-
poraties de volgende gegevens te leveren: aantal vonnissen en huisuitzettingen; aantal huisuitzet-
tingen naar huurschuld, overlast en onrechtmatig gebruik; de samenstelling van de betreffende
huishoudens.

De geleverde cijfers zijn onvolledig. Dit komt omdat de Federatie afhankelijk is van de kwaliteit
van de door individuele corporaties aangeleverde cijfers. Bij een aantal corporaties zijn enorme
fluctuaties in het aantal vonnissen over de jaren te zien. Het totaal aantal vermelde vonnissen
bedroeg 2.101 in 2000, 2.435 in 2001 en 1.988 in 2002.

Het aantal daadwerkelijke uitzettingen, 35% van het aantal vonnissen 2000-2002, fluctueert veel
minder over de jaren. In tabel 1 hebben we de cijfers over drie jaar bijeen gezet, het gemiddel-
de aantal uitzettingen over drie jaar berekend en aan de hand hiervan het aantal uitzettingen
afgezet tegen het aantal verhuureenheden.

Corporatie 2000 2001 2002 totaal <per jaar> eenheden 1-1-2002 per 1000

AWV 14 31 36 81 27,0 17928 1,5
Dageraad de 54 63 21 138 46,0 18830 2,4
Eigen haard* 49 55 58 162 54,0 22002 2,5
Far west 7 7 2,3 10028 0,2
Key de 93 91 92 276 92,0 27289 3,4
Nieuw Amsterdam 179 123 131 433 144,3 9759 14,8
Olympus groep* 50 50 52 152 50,7 16297 3,1
Oosten het 36 34 48 118 39,3 14054 2,8
Patrimonium* 45 44 83 172 57,3 13028 4,4
Pwv wonen 7 17 8 32 10,7 3987 2,7
Rochdale* 42 42 28 107 35,7 9770 3,7
Woningbedrijf 167 151 169 487 162,3 38280 4,2
Woonzorg 3 3 1,0 2442 0,4
Zomers Buiten 25 29 29 83 27,7 9251 3,0
totaal 764 729 763 2256 752 212945 3,5

Bron:AFWC Amsterdam, 2003. Cijfers zoals geleverd door individuele woningcorporaties.
* fusies: Eigen Haard en Olympus 37.194 woningen en Rochdale en Patrimonium 22.257 woningen per 1-1-2004.

Tabel 1 Huisuitzetting bij woningcorporaties in Amsterdam 2000-2002
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Het gemiddelde cijfer voor de vier grote steden in 2002 lag op 4.0 uitzettingen per 1000 wonin-
gen99, dit is iets hoger dan de 3.5 per 1000 Amsterdamse woningen die op basis van de cijfers in
tabel 1 wordt gevonden. Naar de vermelde aanpak van huurschulden (deel 1) zien we dat bij de
corporaties die een meer persoonlijke benadering richting huurders hanteren minder huisuit-
zettingen dan gemiddeld. AWV scoort hier het beste, gevolgd door de Dageraad, Eigen Haard,
PWV wonen en Het Oosten. Woningcorporaties met een eenzijdige schriftelijke aanpak van
huurschuldenaren, Patrimonium, Rochdale en Woningbedrijf Amsterdam, scoren boven het
gemiddeld aantal huisuitzettingen. Nieuw Amsterdam scoort extreem veel hoger, ruim vier keer
vaker uitzettingen dan gemiddeld. Nieuw Amsterdam is inmiddels samen met Patrimonium opge-
gaan in woningstichting Rochdale; deze drie corporaties met een zakelijke aanpak van huur-
schuldenaren waren in 2000-2002 verantwoordelijk voor eenderde (32%) van alle uitzettingen
door corporaties.

Reden van uitzetting. De AFWC heeft cijfers geleverd over de reden van huisuitzetting100. We
hebben de totaalcijfers van 1996 tot en met 2003 op een rij gezet, cijfers uit 1998 ontbreken.
Van een groot aantal huisuitzettingen (30%) is de reden onbekend of niet door de corporaties
aan de Federatie geleverd.De registratie over uitzettingen is vrijblijvend en daarmee onvolledig101,
dit in tegenstelling tot de registratie uit de tijd van voor de verzelfstandiging van de sociale huur-
sector.Van de bekende redenen betreft 87% huurschulden, overlast 5% en onrechtmatig gebruik
van de woning 7%, zie tabel 2.

99 www.aedes.nl
100 Met dank aan Jan-Willem Kluit, (voorheen) AFWC.
101 Hoove S ten. Dekker geeft corporaties schrobbering.Volkskrant, 17 december 2004. [In 2003 leverde een kwart van de 538

woningcorporaties jaarverslagen die onduidelijk waren en niet aan de eisen voldeden.]

redenen 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 totaal %

uitzettingen 850 800 750 764 737 763 652 5316
huurschulden 271 471 393 522 606 602 397 3262 87%
overlast 6 24 44 35 39 31 55 234 5%
onrechtmatig 27 37 38 26 32 74 41 275 7%
onbekend 546 268 275 181 60 56 159 1545

Bron:AFWC, oktober 2004. Cijfers zoals door woningcorporaties geleverd aan AFWC.

Tabel 2 Redenen huisuitzetting via woningcorporaties Amsterdam
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Samenstelling huishoudens. In de jaren 2000-2002 werden door de corporaties totaal 2.264 huis-
houdens uitgezet. Over deze periode werd van slechts 836 huishoudens (37%) de samenstelling
door de corporaties vermeld: alleenstaanden 64% (onderscheid naar man of vrouw of culturele
herkomst is niet bekend), tweepersoons huishoudens 29% en huishoudens met kinderen 8%.
Een deel van de corporaties weet dus niet of zij bij een uitzetting een alleenstaande man of een
gezin met kinderen op straat zetten. Dit versterkt de indruk (uit deel 1) dat de huurrelatie een
anoniem proces is, waarbij ook een huisuitzetting een administratieve actie is. Gegevens over
waar de mensen na uitzetting heengegaan zijn ontbreken.

Van enkele woningcorporaties hebben we diverse registratiegegevens op een rij gezet.

AWV is een corporatie met de meeste ervaring met het benaderen van problematische huur-
ders, men zoekt actief problematische huurders thuis op en schakelt de hulpverlening in. In 
de periode 2001 tot en met augustus 2003 betroffen het 82 huishoudens waarvan er 7 zijn ont-
ruimd.Vergelijken we deze 7 met de 75 huishoudens die niet uitgezet zijn dan geven geslacht,
leeftijd, samenstelling huishouden, woonduur en kwartaal van geplande uitzetting geen significant
verhoogde kans op uitzetting. Ondanks de kleine getallen werd bij de gevallen met overlast sig-
nificant vaker tot uitzetting overgegaan (RR=4.8, p=0.02) en tevens bij gevallen waar alcoholpro-
blematiek speelde (RR=6.2, p=0.01).102

Via woningcorporatie Rochdale (9.770 vhe) werden in stadsdeel zuidoost 107 huishoudens uit-
gezet in de periode 2001 tot en met november 2003: dit komt neer op 3.7 huisuitzettingen per
1000 woningen. De redenen voor huisuitzettingen liepen uiteen en overlapten elkaar. Bij 81%
betrof de reden huurschuld, 9% onderhuur, 3% huurschuld en onderhuur, 2% overlast, 2% huur-
schuld en overlast en 1% onderhuur en overlast. Huurschuld kwam aldus bij 86% en overlast bij
5% voor.Van de huishoudens was 81% alleenstaande man, 6% alleenstaande vrouw, 7% twee vol-
wassenen en 5% betrof een gezin met kinderen. De gemiddelde woonduur tot uitzetting bedroeg
6 jaar, 55% woonde korter dan 5 jaar op het ontruimde adres en 19% tussen 5-10 jaar.Tijdens
ontruiming werd in 81% van de gevallen een leegehaalde woning aangetroffen en waren bij 86%
de bewoners afwezig. Gemiddeld liet men een huurschuld van 1.740 Euro achter.103

Door Zomers Buiten (9.251 vhe) werd in 2002 de deurwaarder voor 405 huishoudens inge-
schakeld waarbij het bij 103 huishoudens tot een ontruimingsvonnis kwam (25%). Hiervan wer-
den 29 huishoudens ontruimd (28%), 3 vanwege overlast (10%); bekend was dat er zich onder
de ontruimden 16 alleenstaande mannen en 9 alleenstaande vrouwen bevonden. Aldus werd 
van 405 problematische huurders 7% ontruimd.104

102 Met dank aan Jørn Kost,AWV.
103 Met dank aan Ron Klomp, Rochdale.
104 Met dank aan Wim Eveleens, Zomers Buiten.
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3 Kantongerecht Amsterdam

Uit de geleverde totaalcijfers van het Kantongerecht (zie tabel 3) is geen onderscheid te maken
naar: gemeente, deurwaarder, verhuurder, kenmerken huurder of aard van de problematiek. Het
kanton kijkt naar het totale aantal huurzaken om hierop te kunnen anticiperen met inzet van per-
soneel.

Het Kantongerecht Amsterdam105 bestrijkt de volgende gemeenten: Amstelveen, Aalsmeer,
Amsterdam Ouder-Amstel en Uithoorn. We vroegen de overige gemeenten naar het aantal 
vonnissen en uitzettingen en het blijkt dat het totale aantal buiten Amsterdam, zover men hier
iets over kon zeggen, naar schatting maximaal 45 vonnissen en 15 uitzettingen per jaar
bedraagt.106 Van het totaal aantal zaken bij Sector Kanton in 2002 betrof 24% het verzoek tot
ontruiming (20% in 2001) en van het totaal aan huurzaken betrof 64% een verzoek tot ontrui-
ming (58% in 2001).

105 Sector Kanton: De kantonrechter behandelt de meest uiteenlopende zaken, zoals: civiele zaken, waarbij het gaat om huur- 

of arbeidskwesties; civiele zaken, waarbij het gaat om geldvorderingen tot 3 5.000,=; familiezaken, waarbij het gaat om 

bewind, gezag, mentorschap en voogdij; strafzaken, waarbij het gaat om overtredingen, bijvoorbeeld van de Leerplichtwet;

administratieve zaken, waarbij het gaat om bezwaar tegen verkeersboetes.
106 Gegevens verzameld per telefoon en e-mail. Met dank aan: dhr. H.Vos, gemeente Aalsmeer; mw. F. Bouwman,Woongroep

Holland,Amstelveen; mw.L.Wegewijs, gemeente Ouder-Amstel en dhr. R.Blok,WS Ouder-Amstel; mw. C.Hesselman,

gemeente Uithoorn.

Kantongerecht Amsterdam* 2001 2002

huurachterstand met ontruimingsverzoek 5421 5848
huurachterstand zonder ontruimingsverzoek 2474 2489
overige huurzaken 1380 807
totaal aantal huurzaken 9275 9144
totaal aantal zaken Kanton 26640 23932

Bron: mondelinge mededeling Kantongerecht, sector kanton Amsterdam.
* totaalcijfer Amsterdam,Amstelveen,Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn; het aantal vonnissen buiten Amsterdam wordt
klein geacht (naar schatting 45).

Tabel 3 Huurzaken Kantongerecht Amsterdam



92

Dakloos na huisuitzetting

4 Boedelbeheer

Gedurende het gehele proces van aanpak van huurproblemen, inschakelen deurwaarder, inscha-
kelen kantonrechter tot op de dag van ontruiming kunnen betrokken huurders een regeling tref-
fen of betalen. Het aanbod van ontruimingen van de deurwaarders varieert van 1 tot 25 per dag
en wordt door Boedelbeheer geregistreerd.107

We tonen in tabel 4 de cijfers over de periode 2000-2004 en zien enkele trends: jaarlijks raken
meer huishoudens in een situatie met een dreigende huisuitzetting, we zien een toename van het
totale aanbod (stijging per jaar 15%), waarvan stadsdelen Zuidoost en Noord in 2004 ruim een-
derde van het aanbod leverden. Jaarlijks zijn er meer huishoudens waarbij een ontruiming niet
wordt uitgevoerd, het aantal met ontruiming bedreigde huishoudens dat niet ontruimd wordt
neemt toe. De laatste jaren stijgt het aantal ontruimde huishoudens opvallend.

107 Aanbod overzicht ontruimingen Boedelbeheer 2000-2004. Boedelbeheer Amsterdam, 2005. Met dank aan mw.T.Tervoren en

dhr. H.Kramer. [tabel 4: in 2002 waren er 1.214 ontruimingen, dit cijfer is door boedelbeheer gecorrigeerd toen de cijfers

over 2003 beschikbaar kwamen, eerder ging men uit van 1.211 ontruimingen in 2002, dit getal wordt in deel 2 gehanteerd].

2000 2001 2002 2003 2004
Huisuitzettingen Amsterdam n n n n n
totaal niet ontruimd* 1179 1613 2008 2354 2584

niet ontruimd/afgemeld 965 1398 1828 2184 2441
betaald 214 215 180 170 143

totaal wel ontruimd 1238 1159 1214 1348 1469
woning leeg aangetroffen 40 47 46 54 73
boedel afval naar reiniging 494 456 536 714 878
boedel opgeslagen 704 656 632 580 518

totaal aanbod deurwaarders 2417 2772 3222 3702 4408 #
% van aanbod ontruimd 49% 42% 38% 36% 33%
% ontruimd via woningcorporaties 62% 64% 63% 44% ?

Bron: Boedelbeheer Amsterdam, 2005.AFWC, 2004.
* oplossing gevonden tussen moment van aanmelding bij boedelbeheer en geplande ontruiming
# top 5 aanbieders ontruimingen: Zuidoost 20%, Noord 14%, Oost/Watergraafsmeer 7,3%, Centrum 7% en 

Oudzuid/Zuid 6,9%.

Tabel 4 activiteiten bij ontruimingen door boedelbeheer Amsterdam 
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Onder de officieel ontruimde woningen wordt vaker een lege woning aangetroffen waarbij de
bewoners niet aanwezig zijn en bestaat de boedel vaker uit afval. Er wordt jaarlijks minder boe-
del opgeslagen. Naar de cijfers uit tabel 2 zien we bij woningcorporaties bijna tweederde van de
ontruimingen. In 2003 is het aandeel opvallend gedaald naar minder dan de helft (44%).Van par-
ticuliere, overige verhuurders en ontruimde eigenaren ontbreken gegevens. Boedelbeheer
registreert niet naar eigenaar/verhuurder en niet of de uitgezette huurders de boedel ophalen.

Deurwaarders. Deurwaarders kennen geen centrale registratie van het aantal huisuitzettingen108,
verhuurder, kenmerken en problemen van betreffende huishoudens, hoogte en soort schulden
en waar men de huishoudens later opgespoord heeft. Om inzicht in het aanbod van de deur-
waarders te krijgen is dossieronderzoek nodig, in samenwerking met diverse partijen.

Politie assistentie. Bij een ontruiming door boedelbeheer is de politie aanwezig. Op inhoud valt uit
het politie registratiesysteem geen informatie te verkrijgen over huisuitzettingen, hiervoor zou
men handmatig alle (niet gestandaardiseerd) ingevoerde mutaties moeten nagaan.Volgens Politie
Amsterdam werd in 2002 in 2.363 gevallen “assistentie deurwaarder” verleend.109 Dit cijfer is een
totaalcijfer voor assistentie (huurders, eigenaren, winkelpanden of kantoorpanden, boedel en
ontruimingen) in en om Amsterdam.

108 Deurwaarders Van den Hoeden en Mulder hadden te maken met 295 ontruimingen in 2001 en 340 in 2002.
109 Totaal 2.363 keer assistentie deurwaarder door politie Amsterdam in 2002: januari 195; februari 253; maart 203; april 177;

mei 157; juni 175; juli 158; augustus 175; september 192; oktober 254; november 276; december 148: totaal 2.363. Met dank

aan dhr. P. Kraaijeveld.
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5 Diensten en hulpverleners

In het traject van oplopende problemen tot dreigende en daadwerkelijke huisuitzetting kunnen
huishoudens in contact komen met hulpverleners.We beschrijven gegevens van de schuldhulp-
verlening en de Vliegende Hollander vanwege huurschulden en gegevens van de meldpunten zorg
en overlast en GG&GD Vangnet & Advies vanwege woonoverlast als belangrijkste redenen van
huisuitzetting. Indien huishoudens eenmaal ontruimd zijn dan kunnen zij zich aanmelden voor een
postadres en uitkering bij de sociale dienst, hier zou bekend kunnen zijn of men na een officiële
ontruiming dakloos is geraakt.

De doelgroep van de Amsterdamse armoedebestrijding bestaat uit huishoudens met een inko-
men tot 105% van het Wettelijk Sociaal minimum. Het gaat om bijna 72.000 huishoudens (18%)
van het totaal van ruim 405.000 huishoudens.110 Kenmerken minima: 45% is man, bij 16% is de
oudste bewoner tussen 18 en 65 jaar, de meesten zijn ouder dan 65 jaar, 18% is alleenstaand
(bevolking 54%)111, 43% eenoudergezin (bevolking 10%), 17% meerpersoons met kinderen en 11%
meerpersoons zonder kinderen. Een Nederlandse herkomst heeft 41%, Surinaams 15%,
Marokkaans 11% en 22% overige buitenlanders. Met een op de drie huishoudens wonen de
meeste minima in de stadsdelen Bos en Lommer, Zuidoost, Zeeburg en Noord. De stadsdelen
met het grootste aanbod van ontruimingen aan boedelbeheer.

Schuldhulpverlening. 112 Elke Amsterdammer kan als het om dreigende schulden als belemmering
van vervulling van eerste levensbehoeften, energieafsluiting of huisuitzetting gaat, volgens de doel-
stelling van het Sociaal Structuurplan (SSP), rekenen op: een eerste actie binnen 24 uur, een
behandeling binnen 14 dagen en afronding van het dossier binnen 4 maanden. Uit de monitor
blijkt dat deze doelstelling niet gehaald wordt.
Een centraal meldpunt problematische schulden voor huishoudens, verhuurders, energieleve-
ranciers en derden bestaat (nog) niet. Schuldhulpverleners in Amsterdam registreren aantallen
cliëntcontacten, wijze van aanmelding, wachttijden, uitval, soort hulp en duur en uitkomst van het
traject naast enkele kenmerken van cliënten.

110 Amsterdam Armoedemonitor, nummer 7, juni 2004.

http://www.omarm.amsterdam.nl/Amsterdamse_Armoedemonitor_nr_7.pdf Armoedebestrijding [In 2003 hebben 7.200

Amsterdammers een aanvraag voor bemiddeling ingediend bij een bureau voor Schuldhulpverlening in de stad.Ten opzichte

van 2002 is dat een stijging van ruim 50%. In 2003 hebben meer dan 11.000 mensen informatie of hulp bij het invullen van

formulieren gevraagd bij de een van de tien vestigingen van de Formulierenbrigade in de stad.] 
111 bevolking=de Amsterdamse bevolking; bureau O+S Amsterdam.
112 http://www.onstat.amsterdam.nl/pdf/2002_schuldhulpverleningsmonitor2001.pdf
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In 2001 vonden bij de Amsterdamse schuldhulpverlening 3.512 intakes plaats: 9 aanmeldingen per
1000 huishoudens. Men kwam in 34% van de gevallen op eigen initiatief, 23% via maatschappelijk
werk en 14% via de sociale dienst.Verwijzingen door woningcorporaties, particuliere verhuur-
ders of de Vliegende Hollander werden niet vermeld. Bij de uitvallers (48%) werd gemeld dat men
niet gemotiveerd was, afspraken niet nakwam of op eigen initiatief een hulpaanbod beëindigde.
Bij 12% werd een hulpaanbod afgerond, na gemiddeld 8 maanden.

Kenmerken intakegroep schuldhulp: 53% was man, 56% was tussen 30-50 jaar, 58% was alleen-
staand en 27% alleenstaand ouder (bevolking 10%). Een Nederlandse herkomst had 41% (bevol-
king 55%) en 22% was van Surinaams afkomst (bevolking 10%). Het inkomen was geregistreerd
bij 23%, hiervan had 65% een uitkering. Men had gemiddeld 5 schuldeisers door onder meer
overbesteding (22%), uitblijven van aanpassing aan ongunstige financiële situatie (16%) en over-
levingsschulden (5%).

• Aanbodgericht: de schuldhulpverlening registreert niet op basis van de vraag (de mate en 
aard van dreigende schulden), maar alleen naar het aanbod, zodat we geen zicht hebben op 
de bijdrage aan preventie van het aantal huisuitzettingen op basis van huurschulden.

De Vliegende Hollander. Men registreert het aantal aanmeldingen, kenmerken, problemen en het
resultaat van de interventies.113 In 2002 vonden 609 aanmeldingen plaats waarvan 29% particu-
lier, 27% door de schuldhulpverlening, 13% door deurwaarders, 6% door maatschappelijk werk,
5% door verhuurders, 1% door de sociale dienst en 19% diversen. De aangemelde huishoudens
huurden in 73% van de gevallen van de in tabel 1 genoemde woningcorporaties, van 16% was de
verhuurder onbekend.
Kenmerken: 53% was man, 57% tussen 30-50 jaar, 48% was alleenstaand, 13% woonde samen met
kinderen en 31% was alleenstaand ouder (bevolking 10%). Een Nederlandse herkomst had 33%
en 28% was van Surinaamse afkomst (bevolking 10%). Een meerderheid van 59% had geen werk,
28% wel. Bij 83% bestond huurschuld en 4% gaf overlast of vervuiling. Bij aanmelding had 58%
een ontruimingsvonnis en 11% werd ontruimd. De gegevens over 546 aanmeldingen uit 2003 zijn
vergelijkbaar met die van 2002.Van eenderde van de aanmeldingen (32%) was niet bekend of de
huishoudens wel of niet ontruimd werden. Dit percentage is opmerkelijk hoog daar preventie
van huisuitzettingen centraal staat in de aanpak.

113 aanmelder, verhuurder; geslacht, leeftijd, leefeenheid, culturele herkomst, nationaliteit, opleiding, arbeidssituatie, inkomen,

woonduur, huurachterstand, woonproblematiek, psychische problemen, verslaving, stadium ontruiming; bemiddelingsactie,

overdracht aan instanties, reden en tijdsduur afsluiting, wel of niet ontruimd. Met dank mw. P.Bakker en dhr. C. van Helfteren.
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Het aantal dreigende uitzettingen dat door de Vliegende Hollander is voorkomen is moeilijk te
plaatsen in het geheel van uitzettingen, daar huishoudens in verschillende stadia van het proces
bij de Vliegende Hollander worden gemeld. Uitgaande van het feit dat veel aanmeldingen bij de
Vliegende Hollander in een relatief laat stadium binnenkomen, lijkt een vergelijking met het aan-
tal vonnissen redelijk om enig zicht te krijgen op het bereik. Jaarlijks worden circa 6000 vonnis-
sen tot huisuitzetting geveld, de Vliegende Hollander bereikt jaarlijks circa 600 huishoudens. Dat
zou betekenen dat het bereik rond de 10% ligt. Uitgaande van de vergelijkbaarheid van de aan-
meldingen van de Vliegende Hollander met de huishoudens die een vonnis hebben gekregen, kun-
nen we een schatting maken van de effectiviteit van de Vliegende Hollander: van de aanmeldin-
gen wordt 10% alsnog uitgezet (66/609 in 2002); van alle mensen die een vonnis krijgen wordt
21% uitgezet. Dit zou betekenen dat de Vliegende Hollander in 10% van alle aanmeldingen een
uitzetting weet te voorkomen, die anders zou zijn uitgevoerd. Echter, onbekend is in hoeverre de
aanmeldingen in problematiek vergelijkbaar zijn met de huishoudens die een uitzettingsvonnis
hebben gekregen.

”…Het ontbreekt de maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam tot op heden aan een
centrale organisatie. In Amsterdam zijn de maatschappelijk dienstverlenende instellingen 

verspreid over acht regio’s, waarbij geen of verschillende manieren van organiseren / clustering
zijn te onderscheiden. De financiering geschiedt voornamelijk door de stadsdelen. Sommige

instellingen hebben met één stadsdeel te maken, andere met meerdere. Er wordt momenteel,
middels het zogenoemde directeurenoverleg /convenant, hard gewerkt aan onderlinge 

afstemming. Er wordt gestreefd naar afstemming op het inhoudelijke en methodische vlak,
maar ook in de wijze van het registreren en opzetten van activiteiten moet meer uniformiteit
komen. Het is, onder andere door verscheidenheid in systematiek, nu niet mogelijk om cijfers

naast elkaar te leggen en te vergelijken. Dit wordt als een groot gemis ervaren…” 114

Meldpunten zorg en overlast. De meldpunten en coördinatiepunten extreme overlast in de
Amsterdamse stadsdelen melden het aantal aangemelde zaken niet centraal. Het aantal overlast
gerelateerde uitzettingen is voor de stad Amsterdam onbekend. De meeste stadsdelen rappor-
teren aanmeldingen, problemen en resultaat van inspanningen in een eigen jaarverslag. In de vol-
gende paragraaf gaan we hier nader op in.

114 http://www.pag.nl/Directie11.htm helderheid, duidelijkheid, overzicht en overeenstemming is waarnaar wordt gestreefd

binnen het Directeurenoverleg Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam
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GG&GD Vangnet & Advies.115 In 2002 had men in het kader van hygiënisch woningtoezicht en zorg-
coördinatie te maken met 527 vervuilingklachten.Van 429 gevallen vond bij 136 gevallen (23%)
een ontruiming door hygiënisch woningtoezicht en bij 34 gevallen (8%) vond ontruiming met een
dwangmaatregel plaats.116 

In gevallen waarbij in 2002 burenoverlast of zorgbehoefte werd aangemeld werd door Vangnet
& Advies zorgcoördinatie geboden aan 1.835 cliënten. De meerderheid was man (58%) tussen de
30-60 jaar (78%) van Nederlandse (60%) of Surinaamse (11%) afkomst. Bijna tweederde was
alleenstaand (64%) en 21% gaf extreme burenoverlast. Bijna driekwart van de aanmeldingen
kwam binnen via sociale hulpverleners (politie, meldpunt, woningcorporatie) bij wie de eerste
klachten van overlast waren binnengekomen. Na beoordeling van de sociale en medische con-
ditie van deze cliënten werd ruim driekwart (76%) verwezen naar een medische hulpverlener.
Deze verwijzingen waren noodzakelijk wat blijkt uit de door Vangnet medewerkers bij de over-
lastgevers aangetroffen onderliggende problematiek: 11% was alcoholverslaafd, 7% was drugsver-
slaafd, 11% had schizofrenie/psychotische stoornis, 5% een persoonlijkheidsstoornis en 6% had
lichamelijke problemen waarvoor medische hulp werd ingeschakeld.

Sociale dienst CED.117 In Amsterdam heeft de gemeentelijke sociale dienst sinds 1-1-2003 een cen-
traal loket voor daklozen die een briefadres en daarmee een uitkering via dat adres willen aan-
vragen, dit loket heet de Centrale Eenheid Daklozen (CED). De CED beheert circa 1.200 lopen-
de uitkeringen (waarvan 330 in zuidoost); naar schatting is 80% man, 70% Nederlands, de meer-
derheid 30-50 jaar en verslaving en of psychiatrie komen opvallend vaak voor. Een klein deel zou
na huisuitzetting bij de CED terecht komen. Men heeft de indruk dat mensen 2-3 jaar op straat
leven, in diverse steden, voordat men zich voor het eerst bij de CED komt inschrijven.Via de
CED registratie en ook via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is niet te achterhalen of
men te maken heeft gehad met een huisuitzetting in de periode voordat men dakloos raakte.

Bovenstaande registraties tonen sterke overeenkomsten in aangemelde huishoudens en hun pro-
blemen (vraag), en sterke diversiteit in de manier aanpak (aanbod). De variatie in aanpak wordt
bevestigd door het grote aantal verwijzingen onderling.We benadrukken dat de maatschappelijke 
dienstverlening tot ruim een kwart van hun cliënten naar elkaar verwees: maatschappelijk werk 

115 Fronczek L, Cetin N. Jaarverslag 2001/2002 Vangnet & Advies.Amsterdam: GG&GD cluster MGGZ, mei 2003.
116 Ter vergelijking: in Rotterdam had GGD Vangnet & Advies 2002 te maken met 751 overlast meldingen, hiervan was het

hoofdprobleem bij 35% van medische aard, bij 23% woningvervuiling en bij 20% sociaal maatschappelijk. Bij 52 gevallen was

er naast het hoofdprobleem tevens vervuiling aanwezig. Het aantal overlast gerelateerde huisuitzettingen is bij Vangnet

Rotterdam niet bekend. Met dank aan Ursula Letschert en Jos Jongeleen.
117 Sociale dienst Amsterdam, nieuwsbrief 2, postadressen en Fibu voor daklozen (Herengracht 124-128 en Flierbosdreef 23).

Amsterdam, 22 oktober 2002. Met dank aan dhr.A.Ruijselaar.
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(6-23%), sociale dienst (1-14%), schuldhulpverlening (27%) en de Vliegende Hollander (1-27%).
Welke huishoudens met welke problemen naar welke dienstverleners volgens welke criteria zijn
verwezen, is uit de registraties niet te achterhalen. Inzicht in de hulp ten aanzien van preventie
van huisuitzettingen ontbreekt.

• De maatschappelijke dienstverlening verwijst een kwart van haar cliënten naar elkaar.

Huurschulden en huisuitzettingen. Om zicht te krijgen op de totale populatie met huurschulden en
wie uiteindelijk wordt uitgezet, zetten we in figuur 1 de gegevens op een rij ten aanzien van huis-
uitzetting door huurschulden in relatie tot processtappen. In deel 1 zagen we uit eerder onder-
zoek en de praktijk dat 11% van de huurders een huurachterstand heeft.Van 34.000 huishoudens
met een huurschuld wordt bij 17% een ontruimingsvonnis geveld, hiervan komt iets meer dan de
helft bij boedelbeheer terecht en uiteindelijk wordt circa 3% uitgezet.Veruit de meeste huishou-
dens weten een ontruiming te voorkomen.Waar in het traject de maatschappelijke dienstverle-
ning in contact komt met betreffende huishoudens118 is onbekend en daarmee weten we niet of
men mogelijk een bijdrage aan preventie van huisuitzettingen heeft geleverd.

Naar de kosten van een ontruiming (deel 1, paragraaf 6) hebben we berekend dat het 12 miljoen
euro kost om probleemhuurders met een ontruimingsvonnis (n=4.600) tot op de dag van geplan-
de ontruiming hun woning te laten behouden. Een extra 5 miljoen euro wordt besteed om huis-
houdens (n=1.200) daadwerkelijk te ontruimen.119 Bij de berekening zijn we uitgegaan van een
gemiddelde huurschuld op het moment van ontruiming, de juridische kosten (deurwaarder en
kantongerecht) en de kosten voor de ontruiming en vervoer van boedel.

118 Het bereik van schuldhulpverlening en de Vliegende Hollander, van huishoudens die een hulpaanbod ontvingen in de periode

van het moment van huurschuld tot aan huisuitzetting, bedroeg circa 1.500 (4% van het totaal aantal met huurschuld).
119 We zijn hierbij uitgegaan van een minimale en voorzichtige schatting bij een gemiddelde huurprijs van 300 euro per maand

en een gemiddelde huurschuld bij ontruiming van 1.500 euro. De bedragen zijn exclusief de kosten van de verhuurder voor

extra personeel, administratie en herstellen van ontruimde woningen.
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AWV:“stel een huurder betaalt de huur over juli EURO 300 niet, krijgt herinnering, betaalt in
augustus EURO 300 niet, krijgt ingebrekestelling (= strengere herinnering) en eind augustus

gaat de zaak naar de deurwaarder. Deurwaarder schrijft een brief met 7,5% kosten (normale
tarief is 15%).Wordt ook daar niet op gereageerd dan gaat de deurwaarder echt aan de

gang, kosten worden 15%. Dan begint eigenlijk het juridische traject pas. Salaris gemachtigde
Euro 180, Griffie en Rol Euro 144 en Exploten Euro 233. Het duurt zo een maand voordat je

een vonnis tot ontruiming krijgt. Daarmee kan de deurwaarder de ontruiming aanzeggen.
Wij hebben de afspraak dat er tussen het aanzeggen (d.m.v. een brief) en de daadwerkelijke
ontruiming altijd een maand zit. In die maand gaan onze schuldhulpverleners (Jørn Kost en

Najima Gilber) met het dossier aan de gang om te kijken wat er echt aan de hand is en of er
nog oplossingen zijn. Deze periode van een maand is AWV-beleid, dit zou dus juridisch sneller

mogen maar dan hebben de schuldhulpverleners onvoldoende tijd. Hierdoor zal een 
ontruiming vaak bij 5 tot 6 maanden huurachterstand plaatsvinden. De totale kosten komen
hiermee rond de Euro 2.400.Vergeet bovendien het mutatie-onderhoud niet. De woningen 

worden uiteraard vaak slecht achtergelaten, hieraan zijn extra kosten verbonden. Ook dit is al
gauw gemiddeld EURO 1.000. Intern gaan wij uit van EURO 3.500 a EURO 4.000 per ont-

ruiming. Overigens is dit niet in alle gevallen een kostenpost, bij sommige huurders is nog verhaal
mogelijk.Toch verdient het voorkomen van de ontruiming de voorkeur, hiermee weet je zeker dat

je kosten bespaart. Op deze manier verdienen onze schuldhulpverleners zichzelf terug.” 120

• Jaarlijks vinden ruim 1.300 huisuitzettingen in Amsterdam plaats, het aantal neemt toe.
• Van de 34.000 huishoudens met huurschulden wordt 3% daadwerkelijk uitgezet.
• Van de huishoudens met een ontruimingsvonnis wordt 21% daadwerkelijk uitgezet.
• De kosten voor huisuitzettingen in Amsterdam bedragen jaarlijks minimaal 17 miljoen euro.

120 Met dank aan Robin Hamer, Manager Huuradministratie AWV.
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Figuur 1 huurschulden en huisuitzettingen in Amsterdam 2002
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6 Jaarverslagen Meldpunten Zorg en Overlast

Om inzicht te krijgen in de omvang en aard van overlastproblematiek en hieraan gekoppeld het
aantal huisuitzettingen hebben we alle jaarverslagen van meldpunten en coördinatiepunten be-
strijding extreme overlast opgevraagd.Van tien van de dertien meldpunten121 hebben we de jaar-
verslagen over de jaren 2001 en 2002 kunnen bestuderen; per jaar komen de gegevens nagenoeg
overeen. De overige drie meldpunten konden geen jaarcijfers leveren vanwege ontbrekende
registratiegegevens.

121 Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 Meldpunten, waar de burger terecht kan met klachten, en 8 Coördinatiepunten,

waar alleen verhuurders, politie en GG&GD klachten kunnen inbrengen.We spreken hier over meldpunten maar bedoelen

beide.

extr overlast overlast zorg totaal
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

meldpunt n n n n n n n n
baarsjes 33 25 11 17 18 27 62 69
bos en lommer 13 22 19 54
centrum 108 110 42 395 415
geuzenveld 26 20 8 19 20 45 48
noord
oost-wgm 101 111 138 158
osdorp 45 46 6 4 30 47 83 97
oud-west 57 83 57 83
oud-zuid
westerpark 147 149 48 23 78 63 273 280
zeeburg 133 127 124 196 39 63 339 386
zuid-oost
zuideramstel 68 44 36 47 104 91
totaal 718 728 189 270 220 328 1496 1681

Bron: jaarverslagen Meldpunten Extreme Overlast 2001 en 2001,Amsterdam.Van de stadsdelen Noord,
Oud Zuid en Zuid-Oost waren geen jaarverslagen beschikbaar.

Tabel 5 aantal zaken bij 13 meldpunten zorg en overlast in Amsterdam
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Getoond in tabel 5, het totaal aantal zaken is verdeeld in extreme overlast122, overlast123 en zorg-
meldingen.124 Vertaald naar de stad schatten we het totaal aantal meldingen op 2.000 waarvan
circa de helft extreme overlast beslaat. De extreme overlastklachten kwamen in circa 35% van
de gevallen binnen via de politie, 30% via bewoners/buren, 20% via verhuurders en overige via
(participerende) instellingen. De woningeigenaar was in 77% een woningcorporatie, 17% een par-
ticulier verhuurder, 2% was eigenaar bewoner en van 4% was de eigenaar niet bekend.

Kenmerken en problemen. Overlastgevers waren 78% alleenstaanden (bevolking 54%), 8% een-
oudergezinnen, 6% samenwonenden zonder kinderen (bevolking 20%) en 5% samenwonenden
met kinderen. Het waren iets vaker mannen (60%) dan vrouwen, meestal tussen de 30 en 60 jaar.
Met de beperking van het onbekend zijn van welke discipline met welke criteria de problemen
heeft benoemd, betroffen de oorzaken van extreme overlast ruwweg: psychiatrische problemen
bij 29%, sociale problemen of onmaatschappelijk gedrag bij 20%, drugs bij 17%, alcohol bij 10%,
multiproblematiek bij 5%, geriatrie bij 3%, overige oorzaken 11% en bij 6% was de oorzaak on-
bekend. Bij overlastgevers komt drugsproblematiek bijna zes keer vaker voor dan bij
Amsterdammers.125

Einde interventie en huisuitzettingen. Bij een einde interventie geeft het meldpunt de verhuurder
schriftelijk te kennen dat de zaak zich, ondanks intensieve bemoeienis, niet laat oplossen.
Hiermee heeft de verhuurder een mogelijkheid om tot ontruiming over te gaan. Meldpunten
kunnen vanwege de netwerkaanpak op de hoogte zijn van aangemelde huishoudens die ontruimd
zijn waarbij (nog) geen einde interventie is afgegeven, zoals ontruiming door huurschuld.

122 Extreme overlast: ernstige overlast die langere tijd aanhoudt, problemen met de omgeving oplevert en meestal veroorzaakt

wordt door sociale en of psychiatrische problematiek, verslaving, criminaliteit of een combinatie hiervan: 2001 negen meld-

punten 718 zaken, 2002 tien meldpunten 728 zaken.Van maart - december 2003 telde zuidoost 40 zaken extreme overlast

en 40 zorgmeldingen, 2 einde interventie. Bij meldpunten worden vaker zaken waarbij drugsproblematiek speelt gezien dan

bij coördinatiepunten.
123 Overlast: klachten die kort in behandeling worden genomen: 2001 vier meldpunten 189 zaken, 2002 zes meldpunten 270

zaken.
124 Zorg: dit zijn meldingen over mensen die zorg nodig hebben en zelf deze zorg nog niet hebben gevonden, denk aan verkom-

merende bejaarden, vervuiling, verwaarlozing of verwardheid: 2001 zes meldpunten 220 zaken, 2002 acht meldpunten 328

zaken.
125 Ter vergelijking: Spijker J et al. Psychiatrische morbiditeit in de grote steden.TSG 2001; 79(3):155-161. [Bij Amsterdammers,

18-64 jaar, werden stemmingsstoornissen bij 14%, angststoornissen bij 17%, alcoholproblematiek bij 9% en drugsproblema-

tiek bij 3% vastgesteld].
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In tabel 6 geven we een overzicht van het aantal zaken extreme overlast, einde interventies en
in de jaarverslagen genoemd aantal huisuitzettingen, afgezet tegen de bevolking per stadsdeel.Van
het aantal huishoudens met extreme overlast is bekend dat 5% werd ontruimd en 3% werd met
een maatregel opgenomen in de psychiatrie. Slechts enkele gevallen waarvoor een zogenaamd
laatste kans beleid werd toegepast werden vermeld.

Aan elkaar koppelbare gegevens als woningeigenaar, kenmerken en problemen, wie voor welk
probleem welke hulp van welke hulpverlener kreeg en of huishoudens met een einde interven-
tie of bekende ontruimde huishoudens dakloos zijn geraakt, zijn uit de jaarverslagen niet te
achterhalen.

• Bij overlastgevende huishoudens komt drugsproblematiek zes keer vaker voor dan bij de
doorsnee Amsterdamse huishoudens.

Amsterdam 2001 2002 Bevolking  
1-1- klacht/ uitzet/

meldpunt EO EI uitzetting EO EI uitzetting 2002 1000 1000
baarsjes 33 1 8 24% 25 3 6 24% 34978 0,7 0,2
bos lommer 13 4 31% 30660 0,4 0,1
centrum 108 6 13 12% 110 5 5% 78946 1,4 0,1
geuzenveld 26 2 1 4% 20 5 2 10% 39842 0,5 0,1
noord 86910 
oost-wgm 101 8 4 4% 111 13 7 6% 57666 1,9 0,1
osdorp 45 3 2 4% 46 1 2% 43639 1,1 0,0
oud west 57 83 31883 2,6
oud zuid 82934
westerpark 147 3 149 6 33956 4,4
zeeburg 133 8 6% 127 10 8% 38692 3,3 0,3
zuid oost 84811
zuideramstel 68 4 44 46004 1,0
totaal 718 27 36 5% 728 27 35 5% 436266* 1,7 0,1

Bron: Jaarverslagen Meldpunten extreme overlast Amsterdam; Bureau O+S Amsterdam, 2003.
*Voor de berekening van het aantal klachten en aantal uitzettingen per 1000 bewoners per stadsdeel is het aantal inwo-
ners in de Stadsdelen Noord, Oudzuid en Zuidoost niet meegerekend vanwege het ontbreken van overlastgegevens. Het
totaal aantal bewoners bedroeg 735.328.

Tabel 6
klachten extreme overlast (EO), einde interventie (EI) 
en huisuitzettingen naar meldpunten extreme overlast en 
bevolking in Amsterdam
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7 Vonnissen en huisuitzettingen op een rij

In tabel 7 tonen we een overzicht van de tot dusver verzamelde gegevens van woningcorporaties,
het Kantongerecht en boedelbeheer in Amsterdam over de jaren 2001 en 2002. Over vonnissen
en ontruimingen via particuliere verhuurders hebben we geen gegevens kunnen achterhalen.

We gaan bij het beschouwen van de geleverde gegevens uit van de cijfers uit 2002.Van totaal
5.848 ontruimingsverzoeken vielen 2.632 zaken af voordat deze boedelbeheer bereikten; het
vonnis werd niet geveld of tot het moment van de geplande ontruiming is tussentijds een oplos-
sing gevonden.Van de 3.216 vonnissen dat boedelbeheer bereikte werd 38% daadwerkelijk ont-
ruimd, 2.005 zaken vielen af. Van het aantal vonnissen via woningcorporaties werd 38% ont-
ruimd, 1.225 zaken vielen af.

Het is onbekend hoe het beloop is tussen het moment van vonnisverzoek en geplande datum
van ontruiming. Dit is een belangrijke fase want bij 79% van het aantal zaken werd niet tot ont-
ruiming overgegaan.We weten niet of bij bepaalde verhuurders en deurwaarders de tijd kort of
juist wat langer is om huishoudens tot op het laatste moment nog een oplossing te bieden. Of
de laatste dreiging tot uitzetting in het algemeen mensen hulp doet zoeken. Of juist in deze fase
de hulpverlening wordt bereikt vanwege de dreigende ontruiming. Het is onbekend in welke
mate maatschappelijk werk, de sociale dienst, de schuldhulpverlening, de Vliegende Hollander126,
Meldpunten Extreme Overlast en overigen een rol hebben gespeeld bij de zaken waarbij de ont-
ruiming werd afgeblazen.

126 In 2002 had de Vliegende Hollander 609 zaken in behandeling waarvan er 347 op het moment van aanmelden een vonnis

had 47% (bij 240 aanmeldingen was geen vonnis 39%), bij 66 aanmeldingen was een huisuitzetting bekend en bij 195 gevallen

was de uitkomst niet bekend. De Vliegende Hollander heeft mogelijk een preventieve rol gespeeld bij 347 minus 66 = 281

van de 2.148 zaken die afvielen (12%).

Betrokken organisatie 2001 2002
ontruimingsverzoek + huurschuld Kantonrechter 5421 5848
ontruimingsvonnissen Boedelbeheer 2772 3216
ontruimingsvonnissen Woningcorporaties 2435 1988
ontruimingsvonnissen Particuliere Verhuurders ? ? 
uitzettingen Boedelbeheer 1159 1211
uitzettingen Woningcorporaties 737 763
uitzettingen Particuliere Verhuurders ? ?

Bronnen:AFWC, Boedelbeheer Amsterdam, Bureau O+S Amsterdam, Sector Kanton Amsterdam.

Tabel 7 vonnissen en uitzettingen in Amsterdam
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Voor het totaal aantal woningen in Amsterdam vonden er 3.9 uitzettingen per 1000 woningen
plaats.Via woningcorporaties vonden 3.7 uitzettingen per 1000 woningen plaats.Volgens boedel-
beheer worden er maandelijks 1 tot 2 bedrijfspanden ontruimd. Het aantal eigenaar bewoners
dat mogelijk werd uitgezet is niet bekend.127 Als we speculeren over het aantal uitzettingen via
particuliere verhuurders, en het aantal uitgezette eigenaar bewoners zou verwaarloosbaar klein
zijn, dan zou het in het uiterste geval om 448 uitzettingen gaan: 4.2 per 1000 woningen.128 Mocht
deze grove schatting de werkelijkheid enigszins benaderen dan zouden particuliere verhuurders
vaker tot uitzetting overgaan dan woningcorporaties, zie tabel 8.

127 Volgens het Kadaster is bij executoriale veilingen onderscheid naar gemeente niet bekend. Het aantal executoriale veilingen

in Nederland bedroeg in 1996: 347; 1997: 331; 1998: 457; 1999: 527; 2000: 449; 2001: 529; 2002: 695; 2003: 967; 2004: 1505

(echtscheiding 25%, werkloosheid 25%, rest 50%). In:Aanhangsel van de Handelingen.Vragen aan de Minister van VROM over

gedwongen verkoop en huisuitzettingen. Den Haag:Tweede Kamer der Staten-Generaal, KVR18765, vergaderjaar 2003-2004.

[In het aanhangsel is de Minister ingegaan op gedwongen verkoop; gegevens over huisuitzettingen werden niet vermeld].
128 Bij de cijfers van 2001 schuilt een probleem daar het maximaal mogelijk aantal vonnissen bij particulieren (n=337) minder is

dan het maximaal mogelijke aantal uitzettingen bij particulieren (n=448); de oorzaak is niet bekend.

Gemeente Amsterdam
372.888 woningen

particulier verhuur woningcorporaties eigenaren
106.494 woningen (29%) 205.301 woningen (55%) 61.093 woningen (16%)

? vonnissen 1.988 vonnissen ? vonnissen
kantongerecht

3.359 ontruimingszaken* 
boedelbeheer

(woningcorp + particulier + eigenaren)
3.216 uitzettingszaken

1.825 niet uitgezet
180 cash betaald
1.211 uitzettingen 

particulier verhuur woningcorporaties eigenaren
448? uitzettingen 763 uitzettingen (63%) ? uitzettingen

4.2? / 1000 woningen 3.7 / 1000 woningen

Bronnen:AFWC, Boedelbeheer Amsterdam, Bureau O+S Amsterdam, Sector Kanton Amsterdam.
* ontruimingszaken in het Kanton Amsterdam, het aantal zaken buiten Amsterdam is naar schatting 45.

Tabel 8 woningen, vonnissen en huisuitzettingen Amsterdam 2002
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In 2002 vonden 1.211 uitzettingen plaats. Het aantal van 35 uitgezette overlasthuishoudens (77%
bij woningcorporaties) volgens jaarverslagen van meldpunten overlast dekt niet de gehele stad.
Naar schatting betreft het 40-50 overlasthuishoudens onder alle Amsterdamse huishoudens. Bij
aanname dat onder particuliere verhuurders even vaak onrechtmatig gebruik van de huurwoning
wordt gemaakt, kunnen we een totaalbeeld van huisuitzettingen naar reden en verhuurder tonen
in tabel 9.

Bij de gehanteerde aanname en schattingen lijken particuliere verhuurders relatief vaker, vaker
door huurschuld en vaker vanwege onrechtmatig gebruik te ontruimen dan woningcorporaties.
Mochten deze gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid dan zouden particuliere ver-
huurders actief van de plannen, voor nadere invulling van preventie van huisuitzettingen, op de
hoogte moeten raken.

Amsterdam versus andere grote steden. Om het aantal uitzettingen in Amsterdam te vergelijken
met andere grote steden hebben we nadere gegevens verzameld en bijeengezet in tabel 10. Op
basis van deze gegevens vinden er via corporaties in Utrecht en Amsterdam minder uitzettingen
plaats dan in Den Haag en iets minder dan in Rotterdam.

woningcorp part verhuurder totaal
reden n % n % n %
huurschuld 602 79% 389 87% 991 82%
onrechtm gebruik 74 10% 74* 17% 148 12%
woonoverlast 31 4% 14** 3% 45 4%
onbekend 56 7% 56 5%
totaal 763 100% 448*** 100% 1211 100%

*aanname dat onder sociale huurders even vaak onrechtmatig gehuurd wordt dan onder particuliere verhuurders.
**schatting op basis van verhuurderverdeling onder overlasthuishoudens en het aantal bekende overlasthuishoudens bij
woningcorporaties naar de jaarcijfers van meldpunten extreme overlast in Amsterdam 2002.
*** totaalcijfer boedelbeheer minus totaalcijfer woningcorporaties bij aanname dat eigenaar bewoners nauwelijks worden
uitgezet.

Tabel 9 geschatte verdeling van huisuitzettingen naar reden en verhuurder 
in Amsterdam 2002
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129 Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag. Met dank aan dhr. H.Fransen.
130 Het totale woonaanbod in Rotterdam is 284.000 woningen: sociale huursector 160.000 (60%), particuliere verhuur 60.000

en koopwoningen 64.000. In 2002 vonden in totaal 1200 huisuitzettingen plaats (800 in 2000 en 1000 in 2001). Het aantal

uitzettingen in de particuliere verhuur is onbekend, in de sociale huursector vonden 670 huisuitzettingen plaats met een

ruwe verdeling naar oorzaak: huurschulden 500, overlast 130 en 40 overigen. Met name het aandeel overlast zou zijn toege-

nomen ten opzichte van vorige jaren. Met dank aan Rob Sonneveld, Federatie van Woningcorporatie in de stadsregio

Rotterdam www.maaskoepel.nl
131 Pols G.Workshop: accessibility for the most vulnarable. Strategies for prevention of homelessness. Rotterdam: CVD, 2004.

[Er waren 1.200 uitzettingen in 2003, 700 via woningcorporaties: 80% huurschuld, 10% overlast en 10% onrechtmatig

gebruik. Door huiselijk geweld meldden zich 7.075 vrouwen voor opvang in Rotterdam in 2003].
132 Lieverse, G. Preventie van huisuitzetting; een verkenning naar de mogelijkheden van een preventieve aanpak van huisuitzettin-

gen in Haarlem. Utrecht, NIZW, 2000. [In Haarlem werd na inventarisatie van gegevens van woningcorporaties, totaal 23.900

eenheden, geschat dat het aantal vonnissen 200 en het aantal uitzettingen 100 bedroeg in 1999.]
133 Leveling DLM, Renooy PH. Huurschulden en preventie huisuitzettingen Utrecht.Amsterdam: Regioplan onderzoek Advies en

Informatie, publicatienummer OAI-475, juni 2002. [Het totale woonaanbod in 2002 in Utrecht is 114.066 woningen waarvan

43% sociale huurwoningen en 42% koopwoningen.Tussen 1993-1999 werden jaarlijks gemiddeld 284 vonnissen geveld waar-

van gemiddeld 138 ontruimingen. In 2000 vonden 157 ontruimingen plaats. In 2001 vonden 162 ontruimingen plaats: 134

huurschuld, 19 overlast en 9 onbekend.]

per 1000 
uitzettingen woningen woningen bron

Amsterdam N N
woningcorporaties 2002 763 205.301 3.7 AFWC
particuliere verhuur 2002 448 106.494 4.2 Maximale 

schatting 
alle woningen 2002 1.211 311.795 3.9 Boedelbeheer 
Den Haag
Woningcorporaties 450 80.600 5.6 DSO129

Rotterdam
woningcorporaties 2002 670 160.000 4.2 Maaskoepel130

particulier en koop 2002 530 124.000 4.3 Maaskoepel
alle woningen 2002 1.200 284.000 4.2 Roteb131

Haarlem
Woningcorporaties 1999 100 23.900 4.1 Lieverse132

Utrecht
woningcorporaties 2001 162 49.048 3.3 Leveling133

Nederland
woningcorporaties 2001 6.900 2.500.000 2.9 Aedes
corporaties 4 grote steden 4.0 Aedes

Tabel 10 huisuitzettingen in diverse steden en Nederland
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• De laatste jaren neemt het aantal huisuitzettingen in Amsterdam toe.
• De registraties van betrokken partijen zijn vooral gericht op het uitvoerende proces en 

geven beperkt inzicht in de inhoud van de problematiek. De cijfers van woningcorporaties 
zijn minder volledig dan in de tijd voor de verzelfstandiging van de sociale huursector.

• Huurschulden staan op de voorgrond. Het bereik van de schuldhulpverlening is laag.
• De maatschappelijke dienstverlening verwijst voor een kwart van hun cliënten naar elkaar,

waardoor mensen nooit echt geholpen worden.
• Schuldhulp schiet tekort wat betreft bereik en slaagkans. Bovendien hanteert men

verslaving als contra-indicatie, waardoor een deel van de doelgroep geen kans op schuld
hulp maakt.

• Er zijn grote verschillen in percentage uitzettingen tussen woningcorporaties,
woningcorporatie AWV scoort met haar sociale aanpak met huisbezoeken het beste.
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8 Antwoorden? 

Wat leren we van de registratie en cijfers omtrent huisuitzettingen? Op de centrale vraag ‘hoe-
veel mensen in Amsterdam worden hun huis uitgezet én hoeveel van hen belanden in het dak-
lozencircuit?’ kunnen we met de huidige gegevens geen antwoord geven. Bij onderstaande deel-
vragen gaan we uit van gegevens uit 2002.

Huisuitzettingen 

1) Hoeveel huisuitzettingen vinden in Amsterdam plaats? 1.211 uitzettingen; 3.9 uitzettingen per
1000 woningen.

2) In welke mate vinden huisuitzettingen plaats bij woningcorporaties en bij particuliere verhuurders?
3.7 per 1000 sociale huurwoningen; maximaal 4.2 per 1000 particuliere huurwoningen.Van
de uitzettingen vond 63% via woningcorporaties plaats.

3) Wat zijn de redenen van huisuitzettingen? Wat is de verhouding tussen uitzettingen wegens
huurschuld en wegens overlast? Naar schatting 3% van 34.000 huishoudens met huurschul-
den wordt uigezet; naar een redelijk betrouwbare schatting minimaal 86% van alle uitzettin-
gen vindt plaats op basis van huurschuld. Naar een redelijk betrouwbare schatting vindt mini-
maal 4% van alle uitzettingen plaats vanwege overlast.

4) Welke huurders hebben een verhoogde kans op het maken van (huur)schulden? Alleenstaand,
alleenstaand ouder, Surinaams, uitkering, overbesteding. Deel 3-4.

5) Welke huurders hebben een verhoogde kans op het veroorzaken van overlast? Alleenstaand, psy-
chiatrische problemen, drugs. Deel 3-4.

6) Welke huurders hebben de grootste kans op huisuitzetting? Deel 3-4.
7) Welk hulpverlening wordt door wie ingeschakeld ter voorkoming van huisuitzetting? Woning-

corporaties verschillen sterk in de mate waarin zij hulpverlening inschakelen. Een groot deel
beperkt het contact tot schriftelijke aanmaningen, en heeft geen persoonlijk contact met de
verhuurder om tot oplossingen te komen. Schuldhulpverlening wordt door alle corporaties
aangedragen, maar de huurder moet zelf het initiatief nemen, het bereik is klein (Deel 1).

Dakloosheid 

8) Waar verblijven huurders nadat zij zijn uitgezet? Deel 3 (4).
9) In welke mate dragen huisuitzettingen bij aan dakloosheid? Deel 3 (4).

10) Welke huurders hebben een verhoogde kans om dakloos te raken? Deel 3.
11) Hoe lang duurt het voordat uitgezetten in het daklozencircuit terechtkomen? Deel 4.
12) Welke hulpverlening wordt er door wie ingeschakeld om dakloosheid na uitzetting te voorkomen? Bij

huurschuld schakelt geen van de betrokken instanties hulp in om te voorkomen dat mensen
dakloos worden. Er wordt geen vervangend onderdak aangeboden. Deels ten gevolge van het
feit dat het vaak niet mogelijk is contact te krijgen met de uitgezette huishoudens (Deel 1).
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Deel 3
Huisuitzettingen in Amsterdam

Woningcorporaties 

Meldpunten Extreme Overlast

“Ik ben een goede huishoudster, als een man van me wegloopt houd ik het huis” 134

134 Uitspraak van Hongaarse actrice Zsa Zsa Gabor
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Inleiding 

Vanuit welke invalshoek we de problematiek leidende tot huisuitzettingen ook bekijken, met
welke bril van welke beleidsmaker, betrokken instantie of hulpverlener dan ook, er zal altijd een
bepaalde groep mensen zijn die het zelfstandig niet kan redden, die de gevolgen van hun hande-
len onvoldoende kan overzien. Een groep die we als samenleving gedurende vele jaren op alle
gebieden volledig moeten onderhouden en ondersteunen. Binnen deze groep zijn er subgroepen
die meer risico lopen dan anderen om hun huisvesting te verliezen en om zelfs dakloos te raken.

We gaan op zoek naar kenmerken van deze mensen, hun problemen en de rol van de hulp-
verlening.We willen achterhalen welk deel van de ontruimde huishoudens dakloos raakt om te
zien of huisuitzettingen een belangrijke bijdrage aan dakloosheid leveren, om de urgentie van pre-
ventie van huisuitzetting te kunnen vaststellen, om gerichter hulpverlening te kunnen toepassen.



114

Dakloos na huisuitzetting

 



115

Woningcorporaties en meldpunten

2 Huisuitzettingen tot nu toe en verder

De gegevens uit deel 1 en 2 en de beschikbare kennis over onderliggende problemen en rede-
nen om dakloos te raken geven onvoldoende inzicht in wat de meest effectieve manier is om
gericht hulp in te zetten om huisuitzetting en mogelijk dakloosheid te voorkomen. In tegendeel
zien we het aantal huisuitzettingen toenemen. De probleemgroepen zijn groot in verscheiden-
heid en aantal. Daarnaast ontbreekt bij betrokken instanties een op elkaar afgestemd registra-
tiesysteem waardoor zicht op de inhoud van de problematiek en effect van hulp afhankelijk blijft
van subjectieve observaties en (kostbaar) aanvullend onderzoek.

Het proces van huisuitzettingen in Amsterdam, praktijk en cijfers, leert ons tot dusver dat:

• huisuitzettingen voor de meerderheid van de woningcorporaties een anoniem proces 
vormen, waarin in veel gevallen geen contact is geweest met de uitgezette huishoudens;

• het totaal aanbod van deurwaarders en het aantal huisuitzettingen de laatste jaren 
toeneemt;

• ruim een op de tien huurders een huurachterstand van een maand of langer heeft;
• huurschuld veruit de belangrijkste reden voor huisuitzetting is;
• vooral alleenstaande Nederlandse mannen tussen de 30 en 50 jaar, mensen met lage 

inkomens of uitkeringen, mensen met psychiatrische- of verslavingsproblematiek, mensen
met een onverantwoord bestedingspatroon en/of onmaatschappelijke gedrag, worden
gezien als de groepen met het grootste risico op huisuitzetting;

• schuldhulpverlening en maatschappelijk werk een beperkt bereik hebben;
• eenmaal ontruimd, gegevens ontbreken over waar betreffende huishoudens verblijven en

of men vervolgens dakloos raakt.

Als we in het kader van preventie van huisuitzettingen uitgaan van huishoudens met huurschul-
den dan zien we het volgende. In Amsterdam hebben 34.000 huurders te kampen met een beta-
lingsachterstand waarvan er circa 6.000 een ontruimingsvonnis krijgen (deel 2). De hulpverlening,
zoals schuldhulpverlening en de Vliegende Hollander, richt zich slechts op een beperkt deel van
deze groep.
Wat we wel weten is dat ondanks het beperkte bereik van de sociale hulpverlening relatief wei-
nig huishoudens (3%) worden ontruimd ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met een
huurschuld. De meeste huishoudens weten hun ontruimingslot zelf te keren, al dan niet met inzet
van de hulpverlening en/of derden. De vraag voor het inzetten van gericht beleid is: hoe leren we
de meest problematische gevallen eerder en beter kennen, in een periode voor men tot de groep
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dreigend ontruimden gaat behoren, zodat de hulpverlening daar de meeste winst zou kunnen
behalen, want waarom investeren in huishoudens die zich toch wel zien te redden? 

Om gerichte hulp in te kunnen zetten zullen we ons moeten richten op huishoudens die zich
onderaan de omgekeerde piramide van probleemhuurders met betalingsachterstand bevinden
(deel 2; figuur 1). Om meer zicht te krijgen op problemen en factoren die leiden tot een (drei-
gende) huisuitzetting, is nader onderzoek nodig onder mensen die zich in deze situatie bevinden.

Thans ontbreken over mensen die dreigen te worden uitgezet gegevens, om deze te leggen naast
gegevens van mensen die reeds zijn uitgezet (bij dezelfde procesmatige aanpak van verhuurder,
deurwaarder en hulpverlening) om zodoende aangrijpingspunten voor de hulpverlening te kun-
nen aanwijzen. Via onderzoek in samenwerking met de Amsterdamse woningcorporaties en
meldpunten extreme overlast gaan we hier nader op in. De particuliere verhuurders (ruim
106.000 woningen in Amsterdam) zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
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3 Opzet onderzoek met Woningcorporaties 
en Meldpunten Extreme Overlast

Vragenlijst 

Met hulp van medewerkers van woningcorporaties, meldpunten extreme overlast en GG&GD
Vangnet & Advies, die direct betrokken zijn bij probleemhuurders, hebben we gezamenlijk een
vragenlijst opgesteld, aangepast, uitgeprobeerd en vastgesteld. De vragenlijst diende aan te slui-
ten bij de beschikbare en verkrijgbare gegevens en diende een beperkt aantal relevante vragen
te bevatten welke tijdens de dagelijkse werkzaamheden niet te veel tijd in beslag namen om deze
te kunnen beantwoorden. Gegevens uit betreffende dossiers zijn door de medewerkers zelf op
het formulier ingevuld, anoniem aangeleverd en verwerkt door de onderzoekers.

Onderzoekspopulatie

Vragenlijsten werden door medewerkers van woningcorporaties (bijlage B) ingevuld voor alle
huurders waarbij de deurwaarder werd ingeschakeld om een ontruimingsvonnis te verkrijgen;
deze huishoudens hadden de grootste kans om ontruimd te worden.

Door medewerkers van meldpunten werden vragenlijsten (bijlage C) ingevuld voor alle huis-
houdens met een einde interventie verklaring; hiermee heeft de verhuurder de mogelijkheid om
tot ontruiming over te gaan.

Daarnaast is gekozen voor alle huishoudens waarvan de medewerkers van de meldpunten op de
hoogte waren dat deze huishoudens ontruimd waren, doordat deze huishoudens bijvoorbeeld
door huurschulden eerder zijn uitgezet dan dat een einde interventie verklaring kon worden
afgegeven. De verhouding tussen de groep einde interventie en de groep uitgezet zonder einde
interventie is overigens niet bekend.

Voor de kernvraag waar mensen verblijven nadat zij zijn ontruimd hebben de aan de meldpun-
ten gekoppelde medewerkers van GG&GD Vangnet & Advies hulp geboden voor gegevens
omtrent de verblijfplaats na huisuitzetting.
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Populatiegrootte en observatieperiode

Woningcorporaties: in deel 2 zagen we dat bij een aantal Amsterdamse woningcorporaties
grote fluctuaties in het aantal vonnissen door de tijd werden gerapporteerd. Het totaal aantal
gemelde vonnissen ligt jaarlijks stabiel rond de tweeduizend. Over de onderzochte periode van
twee maanden, september en oktober 2003, zou dit aantal ongeveer op 330 vonnissen uitkomen.
Dit aantal huishoudens met een ontruimingsvonnis achtten we voldoende groot om een indruk
te kunnen krijgen over de betreffende probleemhuurders.

Meldpunten: in de jaarverslagen van de meldpunten, deel 2, vonden we per jaar circa 725 aan-
gemelde zaken extreme overlast: bij 30 zaken werd een einde interventie afgegeven en van 35
huishoudens was bekend dat zij waren ontruimd. We hebben gekozen voor dossieronderzoek
over de periode 1 januari 2001 tot 1 december 2003. Over deze periode verwachtten we circa
225 huishoudens.135 Dit aantal achtten we voldoende groot om een indruk te kunnen krijgen over
de betreffende overlastzaken.

Verzamelde gegevens: in overleg met medewerkers zijn de volgende gegevens van belang en
beschikbaar geacht, zodanig dat een beeld over proces, problemen en hulp zou kunnen ontstaan:

• kenmerken van huishoudens (leeftijd, geslacht, samenstelling, culturele herkomst, woonduur)
• huurproblemen (huurschuld, overlast, onrechtmatig bewonen, eerder ontruimd)
• onderliggende problemen zover deze door de medewerkers zelf worden ingeschat en of

bekend zijn (gedrag, verslaving, psychiatrie, ziekte, financieel) 
• hulpverlening (contact met woningcorporaties en hulpverlening)
• procedure van uitzetting (tijdsbeloop van vonnis tot uitzetting)
• plannen en verblijf na huisuitzetting (waarheen en of men dakloos raakt)

Respons woningcorporaties

Twaalf woningcorporaties hebben totaal 275 vragenlijsten geleverd, drie woningcorporaties
leverden hiervan bijna de helft. Leggen we dit aantal naast de schatting van 330 vonnissen over
twee maanden, dan is de response 83%.Van de 275 vragenlijsten betroffen er 132 een daadwer-
kelijk uitzetting. In vergelijking met het verwachte aantal uitzettingen door alle corporaties van
750 per jaar is een volledige respons.

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek niet als doel heeft woningcorporaties onderling en de 
kwaliteit van hun aanpak van probleemhuurders te beschrijven.We geven de uitkomsten voor de
totale groep probleemhuurders weer en niet per individuele woningcorporatie.

135 De schatting is gebaseerd op drie keer (jaar) het aantal Einde Interventie Brieven en bekende ontruimingen met een extra-

polatie naar alle meldpunten met een geschatte marge van 10 zaken: 3 x (30+35+10)=225.
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Response meldpunten 

Dertien meldpunten samen met Vangnet & Advies medewerkers hebben totaal 190 vragenlijsten
geleverd. Leggen we dit aantal naast de schatting van 225 verwachte dossiers, dan is de respons
84%.Daar de verhouding einde interventie versus uitgezet zonder interventie niet bekend is kun-
nen we geen uitspraken doen over de representativiteit van de onderzoekspopulatie.

In tabel 1 tonen we een overzicht van het totaal aantal zaken per meldpunt. In totaal is informa-
tie verzameld over 190 huishoudens, waarvan er 136 uitgezet zijn. Bij 13 huishoudens was het
onbekend of er een uitzetting had plaats gevonden. Huishoudens met en zonder einde interven-
tie verklaring kunnen zijn ontruimd. De gemelde zaken duiden we als de meest complexe zaken.
Deze overlastzaken werden aangemeld door verhuurders 38%, politie 30%, buren of bewoners
24% en overige 8%. De verhuurder betrof in 86% een woningcorporatie en 13% een particulier
verhuurder; 1% onbekend.136

136 Van 153 huurders van woningbouwcorporaties werden 118 huishoudens uitgezet (73%); dit gebeurde even vaak via particu-

liere verhuurders: 16 huishoudens (77%). De duur van aanmelding tot ontruiming bij huurders van woningbouwcorporaties

(mediane duur 249 dagen) versus huurders van particuliere verhuurders (mediane duur 276 dagen) toonde geen significant

verschil (p=0.11).

zaken per
huishoudens bevolking** 1000 inwoners

Meldpunt n % n n
Baarsjes* 9 5 34978 0,3
Bos en Lommer* 6 3 30660 0,2
Centrum 23 12 78946 0,3
Geuzenveld* 5 3 39842 0,1
Noord 28 15 86910 0,3
Oost-Watergraafsmeer 36 19 57666 0,6
Osdorp* 6 3 43639 0,1
Oud West* 19 10 31883 0,6
Oud Zuid* 5 3 82934 0,1
Westerpark 15 8 33956 0,4
Zeeburg 21 11 38692 0,5
Zuideramstel* 4 2 84811 0,1
Zuid Oost* 13 7 46004 0,3
totaal 190 100 436266 0,4

* coördinatiepunten
** Bureau O+S Amsterdam, 2003; inwoners naar stadsdeel op 1-1-2002; totale stad 735.328 inwoners.

Tabel 1
aantal huishoudens met een einde interventie verklaring en 
bekende ontruimingen bij 13 meldpunten extreme overlast in 
Amsterdam, periode 1-1-2001 tot 1-12-2003.



120

Dakloos na huisuitzetting

Kijken we naar het aantal zaken afgezet tegen het aantal inwoners per stadsdeel dan scoren de
stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Oud West en Zeeburg boven het gemiddelde van 0,4 zaken
per 1000 inwoners; deze stadsdelen hadden hiermee de zorg voor 40% van het totaal meest
gecompliceerde extreme overlastzaken in Amsterdam, en betreffen 17% van de Amsterdamse
bevolking.

Wanneer we de aantallen gecompliceerde zaken in dit onderzoek afzetten tegen het verwachte
totaal aantal meldingen van 2.170 in drie jaar137, dan zien we dat gemiddeld 7% van het aantal
extreme overlastzaken per meldpunt als gecompliceerde zaken kunnen worden aangemerkt.
Enkele stadsdelen komen boven dit gemiddelde: de Baarsjes 10%, Oost-Watergraafsmeer 11% en
Oud West 9%.

We gaan nu over tot het beschrijven van problematische huishoudens.We tonen de totale groep
huishoudens die het risico lopen op ontruiming en ter vergelijking een selectie van huishoudens
die daadwerkelijk is uitgezet. De statistische testen hebben betrekking op de vergelijking tussen
de groep die wel is uitgezet en de groep die niet is uitgezet. Hiermee willen we mogelijke facto-
ren aanwijzen die significant vaker tot huisuitzetting hebben geleid, om hiervan te leren hoe deze
kennis de hulpverlening van dienst kan zijn.

137 extrapolatie van de jaarcijfers per meldpunt (deel 2) naar de onderzoeksperiode: 3 x (gemiddelde jaarcijfer 2001 en 2002).
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4 Resultaten probleemhuurders woning
corporaties en meldpunten extreme overlast

Demografie

Een overzicht van kenmerken van probleemhuishoudens bij wie een dreigende huisuitzetting
speelde of die reeds zijn uitgezet wordt getoond in tabel 2. Bij woningcorporaties was circa de
helft van de huishoudens een alleenstaande man, bij meldpunten ruim de helft (61%). De helft van
de huishoudens bij woningcorporaties was van Nederlandse afkomst en een op de vijf huis-
houdens van Surinaamse of Antilliaanse. Meldpunten registreerden niet naar culturele herkomst.

De meeste hoofdbewoners bij woningcorporaties (88%) hadden een leeftijd variërend van 25 tot
54 jaar; gemiddeld 39 jaar. Eenderde woonde twee tot vijf jaar en bijna de helft woonde langer
dan vijf jaar in de woning voordat huisuitzetting dreigde of een feit werd.We vonden geen rela-
tie tussen woonduur en wel of niet uitgezet zijn. De uitgezette huishoudens waren vaker alleen-
staand dan de niet-uitgezetten (p=0.003) en hadden vaker geen kinderen (p=0.03).Toch betrof
14-16% van de uitgezette huishoudens een huishouden met kinderen. In de groep die werd uit-
gezet zagen we vaker personen die in Nederland geboren zijn (p=0.007). De overige demo-
grafische kenmerken waren niet significant geassocieerd met uitzetting.

Bij de meldpunten bedroeg de leeftijd in de meerderheid 25-44 jaar. De leeftijdverdeling tussen
mannen, vrouwen, alleenstaande mannen en alleenstaande moeders is vergelijkbaar. Mannen
waren gemiddeld 42 jaar en vrouwen 41 jaar.Alleenstaande mannen waren gemiddeld 41 jaar en
alleenstaande moeders 39 jaar. De gehele groep problematische huishoudens en de groep uitge-
zette huishoudens zijn vergelijkbaar met betrekking tot demografische kenmerken.
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Huurproblemen 

In tabel 3 tonen we huurproblemen van huishoudens en contact met betrokken medewerkers
van woningcorporaties. Van de drie belangrijkste redenen van huurproblemen stond bij de
woningbouwcorporaties huurschuld significant op de voorgrond (96%) en bij de meldpunten
betrof de meerderheid overlast (98%). Daarnaast werd bij woningcorporaties overlast gezien bij
bijna een op de vijftien probleemgezinnen en onrechtmatig bewonen ook bij een op de vijftien.
Bij de meldpunten werd bij een op de vier huishoudens tevens huurschuld gezien (24%), bij een
op de vijftien onrechtmatig bewonen. Onrechtmatig bewonen leek vaker tot uitzetting te leiden
dan de andere redenen.

Woningcorporaties Meldpunten 
Totaal Uitgezet Totaal Uitgezet 

(n=275) (n=132) (n=190) (n=136)
n % n % n % n %

samenstelling huishouden
alleenstaande man 128 49 68 56 113 61 83 62
alleenstaande vrouw 42 16 21 17 24 13 17 13
meer volwassen zonder kinderen 36 14 13 11 21 11 15 11
eenoudergezin 31 12 12 10 19 11 11 8
meer volwassenen met kinderen 24 9 7 6 9 5 8 6
land van herkomst nb nb
Nederland 105 41 58 49
Suriname en Antillen 48 19 16 14
Marokko 19 7 5 4
Turkije 19 7 5 4
anders 64 25 34 30

leeftijd hoofdbewoner 
15-24 jaar 11 5 6 5 6 3 6 5
25-34 jaar 83 34 36 30 41 23 32 25
35-44 jaar 77 31 40 34 72 41 51 40
45-54 jaar 55 22 28 24 40 23 29 23
55-64 jaar 17 7 6 5 13 7 7 6
65 jaar en ouder 4 2 3 3 3 2 3 2

nb: niet bekend

Tabel 2
demografische kenmerken van met uitzetting bedreigde 
huishoudens en uitgezette huishoudens, bekend bij 12 woning-
corporaties (sep-okt 2003) en bij 13 meldpunten extreme 
overlast in Amsterdam  (jan 2001-dec 2003).
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Het antwoord op de vraag “is bewoner eerder ontruimd?” was bij tweederde van de huishou-
dens niet bekend. Slechts bij enkele huishoudens was er kennis over een eerdere uitzetting, zowel
bij de woningcorporaties als bij de meldpunten. Kijken we voorts naar het soort contact dat
woningcorporaties met hun probleemhuurders hadden, om problemen aan te pakken, dan zien
we dat bij eenderde van de huishoudens een huisbezoek was gelukt. Meer dan 80% van deze
huisbezoeken werd gedaan door 2 woningcorporaties. Daarnaast valt op dat men na persoonlijk
contact, met name een huisbezoek, significant minder vaak tot huisuitzetting overging.138 Het rela-
tieve risico voor uitzetting na een huisbezoek in vergelijking met geen contact was 0.57 (95%
betrouwbaarheidsinterval: 0.43-0.75), wat betekent dat de kans op uitzetting bijna gehalveerd
wordt na een huisbezoek.

138 Lord Alistair McAlpine legt de moderne manager van de vrije markteconomie voor:“…in de hotelbranche veranderde de

kwaliteit van de dienstverlening toen liftboys vervangen werden door automatische liften…het had haar weerslag op de

mentaliteit van alle hotelemployés tegenover hun klanten…er is geen vervanging voor menselijk contact.” Uit: De nieuwe

Machiavelli.Academic Service, 1999.

woningcorporaties meldpunten
totaal uitgezet totaal uitgezet

n=275 % n=132 % n=190 % n=136 %
huurprobleem:

huurschuld 264 96 123 93 44 24 35 26
overlast 20 7 11 8 183 98 131 97
onrechtmatige bewoning 23 8 16 12 10 5 9 7

eerder uitgezet:
ja 7 3 4 3 8 5 5 4
nee 88 32 42 33 43 24 34 27
onbekend 177 65 83 64 125 71 87 69

contact corporatie met huurder n.v.t.
geen contact gehad 99 38 60 50
telefonisch contact 76 29 35 29
huisbezoek 86 33 26 22

* problemen zoals bekend bij medewerkers; er zijn geen specifieke criteria gehanteerd.

Tabel 3
huurproblemen* onder met uitzetting bedreigde huishoudens en aan-
tal uitgezette huishoudens, bekend bij 12 woningcorporaties in
Amsterdam (sep-okt 2003) en bij meldpunten overlast (jan 2001-dec
2003)
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Onderliggende problemen en hulpverlening

Door medewerkers van woningcorporaties en meldpunten zijn problemen en contacten met de
hulpverlening gescoord, de bevindingen staan bijeen in tabel 4.

Woningcorporaties. Huishoudens werden vaker ontruimd wanneer verslaving in het spel was; bij
drugsverslaving was dit significant vaker het geval.Vijf huishoudens met gelijktijdig verslaving aan
alcohol en drugs (2%) werden allen ontruimd. Elf huishoudens waarin ziekte of handicap (4%)
bekend was werden significant minder vaak uitgezet. Financiële problemen stonden, zoals ver-
wacht, op de voorgrond.

Bijna 40% van de probleemhuurders bij woningbouwcorporaties had een vorm van contact met
een hulpverlener. Bijna een kwart (23%) was al in contact met een hulpverlener, een kwart werd
een hulpaanbod gedaan en eenvijfde kwam in zorg nadat een hulpaanbod was gedaan (niet in
tabel).Van huishoudens die niet waren uitgezet had 47% contact met een hulpverlener, dit was
vaker dan bij de huishoudens die wel waren uitgezet (33%; p=0,02).Woningcorporaties rappor-
teerden bij driekwart financiële problemen, waarvan een minderheid contact had met de schuld-
hulpverlening (42%) of de Vliegende Hollander (9%).

Bij huishoudens waarbij een huisbezoek had plaatsgevonden was bij 69% een vorm van contact
met de hulpverlening geweest, bij de groep bij wie alleen telefonisch contact was geweest 41%
en bij de huishoudens met wie geen contact bestond 14% (p<0,001) (niet in tabel). De relatie
met huisbezoeken was het sterkst voor aangeboden zorg. Blijkbaar leidt een huisbezoek tot een
efficiënter inzetten van de hulpverlening, al dan niet via betere signalering van de problematiek
die wordt aangetroffen tijdens een huisbezoek.
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Meldpunten. In bijna de helft van de overlasthuishoudens werd door de meldpunten onmaat-
schappelijk gedrag als oorzaak van overlast gerapporteerd.139 Het zwaartepunt van de onderlig-
gende problematiek ligt op het terrein van de verslavingszorg en de psychiatrie.140

Huishoudens waarbij alcoholproblematiek werd gesignaleerd werden minder vaak uitgezet, dan
huishoudens waarbij dit niet werd gesignaleerd. Ook bij financieel wanbeheer kwam het minder
vaak tot uitzetting, wat ook tot uitdrukking komt in de bevinding dat huishoudens met huur-
schuld minder vaak uit werden gezet. Acht procent had contact met de schuldhulpverlening. In
totaal had 2% contact met sociaal raadslieden en de Vliegende Hollander.

Van de 8 huishoudens met bewoners ouder dan 60 jaar had de helft contact met ouderenwerk
(niet in tabel).Vanuit het zorgnetwerk vertegenwoordigd in de meldpunten en zorgcoördinatie
door GG&GD Vangnet & Advies is er een duidelijke samenhang met het contact van huishou-
dens met de politie.Van alle huishoudens had 84% contact met Vangnet en/of de politie.Van 134
huishoudens die in contact waren met Vangnet was 92% ook in contact met de politie. Dit duid
op een intensieve samenwerking tussen betrokken hulpverleners. De huisarts was bij een op de
negen overlasthuishoudens betrokken. Bij 65% was de verslavingszorg en of de GGZ betrokken.

139 Overlast en multiproblematiek.Van de meest gescoorde groep, 88 huishoudens met onmaatschappelijk gedrag, werden bij

35% (n=31) tevens psychische problemen gescoord, we vonden geen significante associatie.Van de 85 huishoudens met

drugs vertoonde 32% (n=27) onmaatschappelijk gedrag, van 105 huishoudens zonder drugs 58% (n=61). Druggebruik heeft

een negatief significante associatie (p<0.001) maar waarschijnlijk heeft dit met het invullen van de vragenlijsten te maken:

indien druggebruik aanwezig is zal onmaatschappelijk gedrag niet altijd apart gescoord worden omdat dergelijk gedrag bij

drugsproblematiek kan passen. Opgemerkt wordt dat extreme overlast in het algemeen als onmaatschappelijk gedrag kan

worden aangemerkt. Het is van belang te weten of dergelijk gedrag na uitsluiting van andere oorzaken wordt genoemd, daar

met name verslaving en psychiatrische problemen met onmaatschappelijk gedrag gepaard kunnen gaan.
140 Volgens de jaarverslagen van de meldpunten (deel 2) zijn de oorzaken van extreme overlast: psychiatrische problemen 30%,

sociale problemen/onmaatschappelijk gedrag 20%, drugs 15%, alcohol 10% en multiproblematiek 5%. De totale groep kunnen

we niet vergelijken met de meest complexe groep overlasthuishoudens, maar we zien dat psychiatrische stoornissen en ver-

slaving de belangrijkste onderliggende oorzaken zijn. Hiermee worden de praktijkbevindingen (deel 1) en registratiecijfers

(deel 2) door onderzoek (deel 3) bevestigd.
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woningcorporaties meldpunten extreme overlast
Totaal Uitgezet Totaal Uitgezet 

(n=275) (n=132) (n=190) (n=136)
n % n % n % n %

problematiek***:
alcohol 11 4 7 5 42 22 *26 19
drugs 20 7 **16 12 85 45 66 49
gokken 6 2 4 3 0 0 0 0
psychiatrie 33 12 15 11 72 38 54 40
ziekte / handicap 11 4 2 2 2 1 0 0
terugval inkomen 48 18 **12 9 1 1 1 1
financieel wanbeheer 157 57 **59 45 29 15 **26 19
onmaatschappelijk gedrag nb nb 88 46 63 46
overige 52 19 27 20 16 8 14 10

hulpverlening****
Schuldhulp 88 32 **30 23 16 8 11 8
Sociaal raadslieden 11 4 4 3 2 1 2 2
Vliegende Hollander 16 6 6 5 2 1 2 2
Vangnet en Advies 8 3 6 5 141 74 104 77
Politie 12 4 *10 8 140 74 103 76
Huisarts 2 1 1 1 21 11 19 14
Verslavingszorg 12 4 6 5 70 37 49 36
GGZ 1 0 1 1 66 35 48 35
hulpverlening totaal 111 40 *44 33 174 92 127 93
totaal 275 132 190 136

* p-waarde voor verschil tussen uitgezette en niet-uitgezette huishoudens <0.05
** p-waarde voor verschil tussen uitgezette en niet-uitgezette huishoudens <0.01 
*** problemen zoals bekend bij medewerkers van woningcorporaties of meldpunt; er zijn geen specifieke criteria 
gehanteerd.
**** contact met hulpverlening kon betekenen dat huishoudens al in contact waren met een hulpverlener,
dat woningbouwcorporaties of meldpunten ze had verwezen naar zorg, of dat ze al in zorg waren.
nb: niet bekend

Tabel 4
problematiek en contact met hulpverlening bij met uitzetting
bedreigde huishoudens en uitgezette huishoudens, bekend 
bij woningcorporaties in Amsterdam (sept-okt 2003), en bij meldpun-
ten extreme overlast (jan 2001-dec 2003)
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We hebben problemen bij overlasthuishoudens gekoppeld aan contacten met de hulpver-
lening.

Drugs.Van 68 overlasthuishoudens met drugsproblematiek was de helft (49%) op enigerlei wijze
in contact met de verslavingszorg (n=33). Kijken we naar deze huishoudens voordat zij bekend
waren bij de meldpunten dan was 16% (n=13) in contact met de verslavingszorg.

Alcohol.Van 42 overlasthuishoudens met alcoholproblematiek was 81% op enigerlei wijze in con-
tact met de verslavingszorg (n=34). Dit percentage is hoog, wellicht is hier sprake van selectie
daar meldpunten alleen over alcohol zouden kunnen rapporteren wanneer deze huishoudens
bekend zijn bij de verslavingszorg. Kijken we naar deze huishoudens voordat zij bekend waren bij
de meldpunten dan was 17% (n=7) in contact met de verslavingszorg. Combineren we alcohol
en drugs (12 huishoudens) dan was 75% in contact met de verslavingszorg (n=9), voor men
bekend was bij de meldpunten 17%.

Psychisch. Van de overlasthuishoudens met psychische problemen was 71% in contact met de
GGZ. Overigens werd bij 13% een GGZ contact gerapporteerd bij huishoudens waarbij geen
psychische problemen werden vermeld. Voor aanmelding bij de meldpunten had van de huis-
houdens met psychische problemen 27% contact met de GGZ (n=19).

Financieel.Van de overlasthuishoudens met financiële problemen (financieel wanbeheer, bureau-
cratie, val inkomen) had 27% contact met schuldhulpverlening; dit percentage is laag in vergelij-
king met de rest van de hulpverlening.Voor aanmelding bij de meldpunten had 1 huishoudens
contact met schuldhulpverlening (3%).

Einde interventie en ontruiming. Van 190 overlasthuishoudens werd voor 140 overlasthuishoudens
een einde interventie brief afgegeven (74%).Van de 140 huishoudens met een einde interventie-
brief werden er 100 ontruimd (71%).Van 6 huishoudens was niet bekend of zij werden ontruimd.
We vonden geen significant verschil tussen de duur van aanmelding tot einde interventie voor
huishoudens die werden uitgezet vergeleken met huishoudens die niet werden uitgezet.

Reden uitzetting. In totaal werden 136 huishoudens ontruimd (72%). Bij 2 huishoudens was de
reden (overlast, huurschuld, onrechtmatige bewoning) onbekend. Bij 42 van de overgebleven 134
was er geen einde interventiebrief.Van deze 42 ontruimde huishoudens was er bij 16 sprake van
alleen overlast, 20 huishoudens hadden ook huurschuld, 5 woonde ook onrechtmatig en 1 woon-
de onrechtmatig, gaf overlast en had tevens een huurschuld.

Woningcorporaties en meldpunten
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Door de netwerkaanpak wordt een groot deel van de overlasthuishoudens met gezond-
heidsproblemen bereikt door de verslavingszorg en de psychiatrie (71-83%), het bereik van
schuldhulp (27%) is beperkt en het laagst bij alleenstaande (verslaafde) mannen.

Verhoogd risico op huisuitzetting?

We hebben nader gekeken of er onafhankelijk factoren aan te wijzen zijn die bijdroegen aan een
verhoogd risico op huisuitzetting. Dit zijn dus de factoren die onafhankelijk (gecorrigeerd voor
de invloed van andere factoren) een grotere of kleinere kans op daadwerkelijke uitzetting geven.
Hiervoor hebben we bestaande problemen, overlast, onrechtmatige bewoning en contacten met
de hulpverlening bekeken bij alleenstaande mannen en huishoudens met kinderen.

Bij de woningbouwcorporaties blijkt dat bij huishoudens met drugsproblemen het risico sterk
verhoogd is dan bij ontbreken van drugsproblemen (OR = 6.3; 95% BI: 2.0-20.4) en dat het risi-
co verlaagd is wanneer huishoudens contact hebben met de schuldhulpverlening ten opzichte
van huishoudens zonder schuldhulp (OR=0.6; 0.3-1.1). De kans op huisuitzetting is kleiner wan-
neer woningcorporaties telefonisch contact hebben met huurders (OR=0.5; 0.3-1.0) en nog klei-
ner wanneer een huisbezoek wordt gedaan om tot oplossingen proberen te komen (OR = 0.3;
0.2-0.7).

Bij de meldpunten gaven financiële problemen (OR 0.1; 0.01-0.6) en contact met de huisarts (OR
= 0.2; 0.03-1.5) en verlaagd risico, het ontbreken van schuldhulpverlening een verhoogd risico op
huisuitzetting (OR =4.5; 1.1-18.4).

Huisuitzetting en waarheen?

Woningcorporaties
In tabel 5 wordt een overzicht van huisuitzettingen via woningcorporaties getoond en of bekend
was of men plannen had voor verblijf na uitzetting en waarheen men zou gaan. In totaal werden
132 huishoudens uitgezet (48%). De tijd tussen het moment van ontruimingsvonnis en het
moment van daadwerkelijke ontruiming varieerde van minder dan een maand tot meer dan een
half jaar. Bij de helft van de ontruimde huishoudens duurde dit proces 6 weken of langer.Van een
aantal huishoudens was, aan het einde van de twee maanden observatie, de uitkomst van het ont-
ruimingsproces niet bekend.

Van 225 huishoudens was bekend dat 12% ter zitting van het ontruimingsvonnis was verschenen.
Ontruimde huishoudens waren ruim twee keer vaker op de zitting geweest dan de huishoudens
die niet waren ontruimd (19% versus 8%; p=0.02). Dit is in tegenstelling tot eerdere bevindingen
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waarbij het loonde om op de zitting te verschijnen daar de rechter dan eerder besloot om een
regeling te treffen.141 

Woningcorporaties konden nauwelijks vermelden of en zo ja welke plannen huishoudens hadden
op het moment dat een ontruiming dreigde. Ook van de huishoudens die daadwerkelijk werden
ontruimd wisten woningcorporaties niet waar de meerderheid na uitzetting zou gaan verblijven.
Van slechts 17% van de ontruimde huishoudens was de bestemming na uitzetting bekend. Zes
huishoudens vonden een andere woning.Van 17 huishoudens waarvan bekend was waar zij heen
gingen, raakten er 4 dak- of thuisloos; bij 3 hiervan waren psychische problemen gerapporteerd,
de vierde was uitgezet vanwege drugsoverlast.142 

141 Deben L,Teijmant I. Huurschulden en huisuitzettingen. Een verkenning in Amsterdam.Amsterdam: Universiteit van

Amsterdam, Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek, 1992.
142 Mannen zijn oververtegenwoordigd onder daklozen.Van ontruimde alleenstaande mannen hadden negen mannen plannen en

7 hadden geen plannen.Van 10 mannen was het verblijf na uitzetting bekend: 5 mannen gingen naar familie of vrienden, 2

naar een andere woning, 1 naar de maatschappelijke opvang en 2 raakte dakloos.

n %
aanwezig bij zitting vonnis 28 12
tijd tussen vonnis en uitzetting* 188
< 1 maand 61 32
< 2 maanden 56 30
2-6 maanden 39 21
>6 maanden 32 17
plan voor verblijf na uitzetting* 147
onbekend 116 79
bekend 31 21

heeft wel een plan 14 45
heeft geen plan 17 55

verblijf na uitzetting 132
onbekend 109 83
bekend 23 17

familie en vrienden 5 22
andere woning 6 26
maatschappelijke opvang 2 9
dakloos 2 9
anders 8 35

* inclusief huishoudens waarvan de afloop van de ontruimingsprocedure nog niet bekend was.

Tabel 5
tijd tussen vonnis en uitzetting, plannen voor verblijf en verblijf 
na uitzetting, bij huishoudens die ontruimd zijn, zoals bekend 
bij 12 woningcorporaties in Amsterdam (sep-okt 2003)
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De duur van verblijf bij familie of vrienden (5 huishoudens) is onbekend.We weten niet of deze
huishoudens al dan niet een andere woning hebben gevonden of dakloos zijn geraakt.Alleen met
actief volgen van unieke personen via de hulpverlening of via een bepaalde codering in aan elkaar
gekoppelde registratiesystemen (bevolkingsregister, maatschappelijke opvang en maatschappe-
lijke dienstverlening) kunnen we hier zicht op krijgen.143

Meldpunten 
In tabel 6 zijn de plannen en bestemming na ontruiming van de overlasthuishoudens weergege-
ven.Van meer dan de helft van de uitgezette huishoudens was bekend waar men verbleef na uit-
zetting. Dit is opmerkelijk hoog: door zorgcoördinatie en het volgen van deze mensen door
medewerkers van GG&GD Vangnet & Advies (van woning tot openbare ruimte en van maat-
schappelijke opvang tot politiebureau) bestaat er zicht op de verblijfplaats van ontruimde huis-
houdens.

Hoewel er geen officiële uitzetting had plaatsgevonden, hadden 17 personen hun woning verla-
ten, 16 hiervan hadden een einde interventie. Het betreffen huishoudens die zeer waarschijnlijk
wel waren uitgezet als er niet eerder een oplossing was gevonden. Hiervan hadden negen huis-
houdens een nieuwe woning gevonden (allen in het kader van een tweede kans beleid), 5 wer-
den opgenomen in de psychiatrie en 3 zijn overleden. De enige zonder einde interventiebrief ging
naar familie of vrienden.

Van de huishoudens waarvan het verblijf na ontruiming bekend was raakte ruim eenderde dak-
of thuisloos. Deze 26 huishoudens verbleven op straat (n=12), in de maatschappelijke opvang
(n=12) of in een tent (n=2).

143 Beukeveld M,Vosselman J, Ligthart L, Polstra L. Over leven op straat. Dak- en thuislozen monitor 2003. Groningen: Bureau

Onderzoek, dienst Sociale Zaken en Werk gemeente Groningen, april 2004.
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plan verblijf na uitzetting n %
onbekend 144 77
bekend 44 23

wel een plan 28 64
geen plan 16 36

verblijf na uitzetting
onbekend 61 45
bekend 75 55

familie of vrienden 26 35
dak- of thuisloos 26 35
andere woning 9 12
opname in GGZ 8 11
detentie 5 7
overleden 0 0
buitenland 1 1

Tabel 6
plannen voor verblijf en verblijf na uitzetting bij totaal 190 met 
uitzetting bedreigde huishoudens en uitgezette huishoudens,
bekend bij 13 meldpunten extreme overlast in Amsterdam 
(jan 2001-dec 2003)

Van 75 huishoudens was de bestemming na huisuitzetting bekend.We hebben de groep die dak-
loos is geraakt vergeleken met de groep die (in eerste instantie) niet dakloos is geraakt, tabel 7.
De mediane leeftijd van beide groepen was 40 jaar.Alcoholproblematiek kwam minder vaak voor
bij degenen die dakloos raakten dan bij degenen die niet dakloos werden. Drugsproblematiek en
onmaatschappelijk gedrag kwamen vaker voor (niet significant) bij de groep die dakloos werd.
Door onmaatschappelijk gedrag en drugs te combineren (5 allebei, 9 alleen drugs en 9 alleen
onmaatschappelijk gedrag) wordt de meerderheid van de problematiek van degenen die dakloos
raakten ondervangen: 89%. De aantallen binnen deze groepen zijn klein, waardoor de resultaten
met voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden.
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Verhoogd risico op dakloosheid?
Hoewel onder 26 dak- en thuislozen (ontruimde overlastgevers) de alleenstaande man van 35-
44 jaar met onmaatschappelijk gedrag en drugsproblematiek op de voorgrond staat, blijkt geen
enkele vorm van problematiek of contact met de hulpverlening significant geassocieerd met het
al dan niet dakloos geraakt zijn, mede voor de kleine aantallen.

dakloos geraakt niet dakloos geraakt
n % n %

gezinssituatie
alleenstaande man 15 58 29 60
alleenstaande vrouw 6 23 6 13
moeder + kind 2 8 5 10
meerdere volwassenen 2 8 5 10
meerdere volwassen + kind 1 4 3 6

problematiek
alcoholproblematiek* 2 8 13 27
drugsproblematiek 14 54 20 41
psychisch 13 50 22 53
financieel wanbeheer 6 23 10 20
onmaatschappelijk gedrag 14 54 24 49

*p=0,05

Tabel 7 overlasthuishoudens die dakloos zijn geraakt (n=26) en die niet
dakloos zijn geraakt (n=48) binnen de groep die uit huis is gezet en
waarvan bekend is waar men heen is gegaan, bekend bij 13 meldpun-
ten extreme overlast in Amsterdam (jan 2001-dec 2003)
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“Mensen hanteren bij het maken van keuzen drie verschillende doelen. Er is het streven naar
onmiddellijke bevrediging. Er is het streven naar het verbeteren van de status en levensstan-

daard op de lange termijn. En er is het streven naar ‘moreel het juiste doen’ mede om waarde-
ring van anderen te verkrijgen. Mensen vinden autonomie meestal wel prettig en ze zien 

keuzevrijheid als autonomie. Mensen baseren hun keuzen op de vraag: voelt dit wel lekker –
liefst meteen? In de moderne keuzemaatschappij hanteert men een pluk-de-dag perspectief.
Als mensen meer keuzevrijheden krijgen zonder dat er verder iets verandert, dan krijgt het
streven naar instant bevrediging de overhand, ten koste van de morele drijfveer en winst-op-

lange-termijn drijfveer (hedonische frame). Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op aan-
bieders van (vooral financiële) producten, zij kunnen keuzen sturen. Moet de overheid dan

meehelpen kiezen? Of betekent keuzevrijheid de vrijheid om domme keuzen te maken? Dat
vergt een ander soort overheid, eentje die erkent dat de moderne mens niet de diepte in wil

gaan, die informatie makkelijk toegankelijk maakt, liefst bij één loket. Een overheid die de
vraagstukken niet te ingewikkeld maakt, en die ervoor zorgt dat de kosten van verkeerde

beslissingen niet te hoog zijn.” 144

144 Doorduyn Y, Sitalsing S. In vrijheid domme keuzes maken. Deel 1: red jezelf! Hoeveel keuzevrijheid kunnen we aan? De

Volkskrant, katern economie, 26 juni 2004. [Uitspraken van prof.dr.S.Lindenberg, socioloog Rijksuniversiteit Groningen,

J.Sonnemans, onderzoeker bij centrum voor experimentele economie en politieke besliskunde CREED, Universiteit van

Amsterdam].
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5 Bemoeizorg 

Bij beschreven probleemhuishoudens, met huurschulden en of overlast, zien we een combinatie
van sociale en medische problemen. Deze huishoudens zijn in het algemeen niet geneigd of niet
in staat gericht hulp in te roepen. Buiten het sociale145 en medische146 hulpaanbod om pakken spe-
ciaal op de doelgroep gerichte organisaties problemen via andere wegen aan door zich te bege-
ven op het terrein van bemoeizorg.147 De moeilijkste gevallen vragen immers om een aparte aan-
pak.148 

Gezien de omvang van de groep problematische huurders (met overwegend huurschulden) en
de complexiteit van vaak multipele problematiek (onmaatschappelijk gedrag, verslaving, psychia-
trie en waarschijnlijk lichamelijke problemen) is het noodzakelijk een profiel te schetsen van de
groep huurders met een verhoogd risico op huisuitzetting en dakloosheid.

Woningcorporaties. Van 275 probleemhuishoudens met een dreigende huisuitzetting was 49%
alleenstaande man, 16% alleenstaande vrouw en 12% eenoudergezin, de meerderheid was tussen
25 en 54 jaar, 41% had een Nederlandse herkomst en 19% was van Surinaams of Antilliaanse ori-
gine. Naast financieel wanbeheer (57%) en terugval van inkomen (18%) was bij 23% een onder-
liggend medisch probleem bekend, waarvan bij 12% drugsproblematiek, bij 11% psychiatrie, bij 5%
alcoholverslaving, bij 3% een gokverslaving en bij 2% een ziekte of handicap.

145 Wanneer er sociale problemen in een huishouden bestaan is algemeen maatschappelijk werk (AMW) in de buurt de aangewe-

zen instantie tot wie men zich kan richten.Aan de hand van de vastgestelde sociale problematiek kan maatschappelijk werk

als poortwachter in de sociale zorg het huishouden verwijzen naar een uitkeringsinstantie, subsidieverstrekker, schuldhulp-

verlening of andere dienstverleners. Bij het signaleren van medische problemen kan AMW een bezoek aan de huisarts advi-

seren.
146 Wanneer er medische problemen binnen een huishouden bestaan dan is het gebruikelijk de huisarts te raadplegen. De huisarts

fungeert als poortwachter binnen de medische zorg en kan verwijzen naar een specialist in een algemeen ziekenhuis, een

verpleeghuisarts, een verslavingsgeneeskundige en of een psychiater. Bij het signaleren van sociale problemen kan de huisarts

een bezoek aan AMW adviseren.
147 Lia van Doorn. Outreachende hulpverlening. Praktijkervaring van 10 experimentele projecten.Arnhem: Uitgeverij Hoogland

en Zoon (hooglandenzoon@euronet.nl); Oranjefonds, 2004.
148In het geval van door de reguliere hulpverlening moeilijk bereikbare dak- en thuislozen zijn buiten bestaande reguliere voor-

zieningen aparte hulpcircuits ingezet. Naast bestaande sociale verhuur wordt apart onderdak geboden door de maatschap-

pelijke opvang. Naast de reguliere sociale dienst is er een apart loket voor inkomen via de centrale eenheid daklozen. Naast

algemeen maatschappelijk werk bestaat apart maatschappelijk werk verbonden aan de maatschappelijke opvang en onder-

steunen diverse organisatie bij het bieden van sociale bemoeizorg (AMOC, MDHG, Regenboog, Streetcornerwork,Voila en

anderen). Naast reguliere artsen en verpleegkundigen wordt aparte uittrekkende medische bemoeizorg geboden (GG&GD,

GGZ, Jellinek, Support).
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Wanneer drugsproblematiek speelde was de kans verhoogd om uitgezet te worden.
Huishoudens waarbij door woningcorporaties een huisbezoek was gedaan werden significant
minder vaak uitgezet, dit geldt ook voor huishoudens die schuldhulp hadden. Met name alleen-
staande mannen hadden nauwelijks contact met sociale of medische hulpverleners.

Onder 132 huishoudens die uitgezet waren bevonden zich significant vaker alleenstaanden, vaker
mensen die in Nederland waren geboren en vaker huishoudens zonder kinderen. In deze groep
werd drugsverslaving significant vaker gezien, terugval en financieel wanbeheer significant minder
vaak.Van de uitgezette huishoudens wisten woningcorporaties van 23 huishoudens het verblijf na
uitzetting te melden, hiervan waren er 4 dak- of thuisloos geraakt. Contact met schuldhulp gaf
een verlaagde kans op huisuitzetting. Het bereik van de hulpverlening is laag, met maar een
beperkt deel van de mensen is persoonlijk contact geweest.

Meldpunten. Van 190 overlasthuishoudens, met een einde interventie verklaring of bekende uit-
zetting, was 61% alleenstaande man, 13% alleenstaande vrouw en 11% eenoudergezin, de meer-
derheid was tussen 25 en 54 jaar. Meldpunten registreerden niet naar land van herkomst.Van alle
overlast huishoudens was bij 82% onderliggende medische problematiek bekend (bij 49% drugs-
verslaving; bij 40% psychiatrie, bij 19% alcoholverslaving), 23% had huurschuld en bij 46% werd
onmaatschappelijk gedrag gerapporteerd. Door de netwerkaanpak werd 27% met sociale hulp
bereikt en 71-83% met hulp voor psychische klachten of verslaving.

Onder 136 overlasthuishoudens die waren uitgezet werd minder vaak alcoholproblematiek en
financieel wanbeheer gezien, de getallen zijn overigens klein. Door het volgen van overlasthuis-
houdens, door GG&GD Vangnet en Advies, was de verblijfplaats na uitzetting bij 55 huishoudens
bekend: 26 huishoudens waren dak- of thuisloos geraakt (35%).

Hulpverlening 

Dit onderzoek laat zien dat problematische huishoudens en de hulpverlening elkaar beperkt
weten te vinden. Door direct betrokken medewerkers van woningbouwcorporaties wordt veel
problematiek gesignaleerd maar de geboden hulp is mager en blijft nagenoeg beperkt tot het
schriftelijk wijzen op financiële hulp.149 Dit kan deels een gevolg zijn van de grote aantallen pro-
bleemhuishoudens met huurschulden waardoor een intensieve netwerkaanpak zoals bij meld-
punten overlast moeilijker is.

149 Via een convenant tussen woningcorporaties en de schuldhulpverlening sturen de corporaties huishoudens met huurachter-

stand een brief waarin men verwijst naar de schuldverlening, hierbij ligt het initiatief bij de huurder. Met het sturen van een

brief wordt de problematische huurder in geringe mate bereikt.
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Bij de netwerkaanpak door meldpunten overlast lijkt de zorg relatief goed aan te sluiten bij de
gesignaleerde problematiek.We zagen in mindere mate een verhoging van het bereik van de soci-
ale zorgverlening (huurschulden) en een sterke verhoging van het bereik van de medische zorg-
verlening (verslaving en psychiatrie). Een directe berekening van het preventieve effect van het
grote bereik van de hulpverlening door de netwerkaanpak kan niet worden gemaakt. Wel is
opvallend dat van deze zeer problematisch groep slechts 4% wordt uitgezet. Bij de veel minder
problematische groep die een maand of meer huurschuld heeft, zien we echter een vergelijkbaar
percentage dat wordt uitgezet (3%). Dit is wel een indicatie dat de netwerkaanpak preventief
werkt in het voorkomen van huisuitzetting.

De mate waarin probleemhuurders contact hebben met de hulpverlening wordt gestuurd door
de aard en ernst van de aanwezige problematiek.Wanneer hulpverlenen en preventie van huis-
uitzettingen onvoldoende samenhangen dan kan dat komen doordat de hulpverlening haar werk
niet goed genoeg doet maar tegelijkertijd doordat de hulpverlening met complexe en zorgin-
tensieve problematiek te maken heeft.
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6 Antwoorden? 

Wat leren we van de rapportage van gegevens door woningcorporaties en meldpunten extreme
overlast omtrent huisuitzettingen? Op de centrale vraag ‘hoeveel mensen in Amsterdam worden
hun huis uitgezet én hoeveel van hen belanden in het daklozencircuit?’ kunnen we met de huidi-
ge gegevens de volgende deelantwoorden geven.

Huisuitzettingen 

1) Hoeveel huisuitzettingen vinden in Amsterdam plaats? 3.9 uitzettingen per 1000 woningen.
2) In welke mate vinden huisuitzettingen plaats bij woningcorporaties en bij particuliere verhuurders?

63% via woningcorporaties: 3.5 per 1000 woningen; via particuliere verhuurders maximaal 4.2
per 1000 woningen.

3) Wat zijn de belangrijkste redenen van huisuitzettingen? Naar schatting 3% van 34.000 huishou-
dens met huurschulden wordt uitgezet; naar een redelijk betrouwbare schatting minimaal
86% van alle uitzettingen vindt plaats op basis van huurschuld. Naar een redelijk betrouwba-
re schatting vindt minimaal 4% van alle uitzettingen plaats vanwege overlast. Er zijn naar
schatting 1.000 extreme overlast meldingen per jaar. Hiervan werd bij woningcorporaties en
particuliere verhuurders jaarlijks circa 5% ontruimd (40-50 per jaar). Van ontruimde over-
lasthuishoudens had 23% tevens huurschulden.

4) Welke huurders hebben een verhoogde kans op het maken van huurschulden? Alleenstaande man,
eenoudergezin, Surinaamse herkomst, 25-54 jaar, verslaving en psychische problematiek.

5) Welke huurders hebben een verhoogde kans op het veroorzaken van overlast? Alleenstaande man,
25-54 jaar, verslaving, onmaatschappelijk gedrag en psychische problemen 

6) Welke huurders hebben een verhoogde kans op huisuitzetting? Alleenstaande man, 25-54 jaar,
Nederlandse herkomst, huurschuld, onrechtmatig wonen, drugs, alcohol én drugs, geen huis-
bezoek, geen contact met verhuurder of hulpverlening.

7) Welk hulpverlening wordt door wie ingeschakeld ter voorkoming van huisuitzetting? Woning-
corporaties verschillen sterk in de mate waarin zij hulpverlening inschakelen. Een groot deel
beperkt het contact tot schriftelijke aanmaningen, en heeft geen persoonlijk contact met de
verhuurder om tot oplossingen te komen. Schuldhulpverlening wordt door alle corporaties
aangedragen, maar de huurder moet zelf het initiatief nemen.
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Dakloosheid 

8) Waar verblijven huurders nadat zij zijn uitgezet? Voor de Amsterdamse situatie is dit groten-
deels onbekend bij huurschulden. Bij overlast is het van circa de helft van de uitgezetten
bekend: van deze helft raakt circa eenderde direct dak- of thuisloos. Tevens eenderde
logeert eerst nog bij vrienden of familie.

9) In welke mate dragen huisuitzettingen bij aan dakloosheid? Circa eenderde van de huishoudens
die vanwege overlast werden uitgezet en de bestemming na uitzetting bekend was.

10) Welke huurders hebben een verhoogde kans om dakloos te raken? Binnen de groep die ontruimd
werd vanwege overlast zijn geen specifieke determinanten aan te wijzen die samenhangen
met een verhoogde kans om dakloos te raken, ondanks dat onmaatschappelijk gedrag en
drugsproblematiek van de dak- of thuisloos geraakten op de voorgrond staat.

11) Hoe lang duurt het voordat uitgezettenen in het daklozencircuit terechtkomen? Deel 4.
12) Welke hulpverlening wordt er door wie ingeschakeld om dakloosheid na uitzetting te voorkomen?

Bij huurschuld schakelt geen van de betrokken instanties hulp in om te voorkomen dat men-
sen dakloos worden. Er wordt geen vervangend onderdak aangeboden. Deels ten gevolge
van het feit dat het vaak niet mogelijk is contact te krijgen met de uitgezette huishoudens.
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Deel 4
Daklozen in Amsterdam

Recent daklozen

Dakloos na huisuitzetting?

“…maar mijn genezing ligt in tranen storten,
waar kan men op steunen als het spoor is uitgewist…” 150

150 Imra Al-Qais, voor-islamitische dichter uit Centraal Arabie, gestorven circa 540 AD.Vers uit het gedicht Mo’allaqa-ode.

Uit: Geert Jan van Gelder. Een Arabische tuin. Klassieke Arabische poëzie.Amsterdam: Uitgeverij Bulaaq, 2000: 86.
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Inleiding 

Als we naar onderzoek onder daklozen kijken waarin gezocht is naar oorzaken van dakloosheid
dan worden door de ondervraagde daklozen de probleemgebieden verslaving, relaties, financiën
en krappe woningmarkt als de belangrijkste oorzaken genoemd; 10-32% na een huisuitzetting.151

152 153 154 Volgens onderzoekers uit Groningen155 valt er altijd een hoofdreden aan te wijzen in de
kluwen van problemen van mensen die dakloos zijn geraakt.

Enkele voorbeelden van hoofdredenen van dakloosheid bij 37 daklozen in Groningse crisis-,

nacht-, 24-uurs opvang en buitenslapers.

• huurschuld (n=15): 9 personen verslaafd; 5 waren voor woningverlies hun baan kwijtgeraakt; nie-

mand had vooraf contact met de hulpverlening.

• relationele problemen (n=10): 8 mannen en 2 vrouwen; 6 dakloos na beëindiging relatie, waarvan

twee vrouwen waren gevlucht voor geweld van partner en 1 na overlijden van de partner op

wiens naam het huis stond; 3 konden niet terecht op de woningmarkt, 2 waren verslaafd en

tevens in zorg bij de verslavingszorg; de overige 4 waren na een conflict uit huis gezet door

ouders, waarvan 2 vooraf contact hadden gehad met de jeugdzorg; geen van deze 20-24 jarigen

was verslaafd.

• na verblijf in detentie (n=5): 5 voor de eerste keer dakloos; straffen van 6-24 maanden; 3 waren

alcoholverslaafd; 2 woonden vooraf samen en konden niet terug vanwege straf na geweld tegen

partner of familielid; 2 hadden eigen woning in brand gestoken; 1 kon niet terug vanwege huur-

schuld, hij dacht dat de huur stop gezet zou worden door reclassering maar trof een leegge-

haald huis.

151 Deben L, Rensen P, Duivenman R. Nachtzwervers in Amsterdam 2003.Amsterdam:Aksant, 2003. [Onder 125 zwervers in

1997, 91 in 2001 en 134 in 2003, blijkt drugsverslaving de meeste genoemde oorzaak van dakloos raken (20% in 1997; 33%

2001; 19% 2003), gevolgd door financiële problemen (11% in 1997 en 2001; 15% 2003), verlies dierbare (13% in 2001 en

2003) en huisuitzetting (17% in 1997; 18% in 2001; 10% in 2003).]
152 J. Roorda-Honee. Gehechtheid, sociale relaties en thuisloosheid. Een onderzoek naar ontwikkelingsantecedenten van thuis-

loosheid. (proefschrift) Nijmegen University Press, 2001. [van 96 daklozen, 87% man, gemiddeld 36 jaar en 6 jaar dakloos was

32% dakloos na huisuitzetting]
153 Jansen H, Kolk R, Maaskant J, Stoele M. Dak- en thuislozen monitor 2001-2002. Rotterdam: IVO en SoZaWe, 2002. [Dakloos

(n=112) door verslaving 32%, verlies dierbare, scheiding of overlijden 29%, financieel 29% en overlast 13%; onvrijwillig ver-

trek uit de woning werd gemeld door 78%.]
154 Bruin D de, Meijerman C,Verbraeck H, et al. Zwerven in de 21ste eeuw. Een exploratief onderzoek naar geestelijke gezond-

heidsproblematiek en overlast van dak- en thuislozen in Nederland. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, 2003.
155 Beukeveld M,Vosselman J, Ligthart L, Polstra L. Over leven op straat. Dak- en thuislozen monitor 2003. Groningen: Bureau

Onderzoek, dienst Sociale Zaken en Werk gemeente Groningen, april 2004.
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• overlast en of verwaarlozing (n=3): 1 verzamelwoede, wateroverlast, drugsverslaving en huur-

schuld; 1 drugsverslaafde; 1 alcoholverslaafde; niemand vooraf hulpverlening.

• psychiatrie (n=2): beiden opgenomen in psychiatrisch inrichting; 1 tevens alcohol en drugs, voor-

af wel contact met hulpverlening; 1 geldgebrek voor reguliere woning; thans zijn beiden buiten-

slapers.

• krappe woningmarkt (n=2): beiden vooraf op kamers; 1 huur opgezegd en jaar op de kermis

gewerkt, lichamelijke klachten, stop werk, geen onderdak; de ander zei: “als je een goedkope

kamer wilt vinden moet je student of een meisje zijn.” 

In deel 1-3 hebben we een beeld gekregen van het proces van huisuitzettingen in Amsterdam, de
registratie en cijfers van betrokken instellingen en gegevens over probleemhuishoudens via vra-
genlijsten ingevuld door woningcorporaties en meldpunten extreme overlast.
Waar we onvoldoende beeld van hebben is hoe het de ontruimde huishoudens is vergaan. Na
een uitzetting verdwijnen deze mensen uit beeld, zij kunnen eventueel bij familie of vrienden
terecht en vroeg of laat is het mogelijk dat men geen onderkomen meer heeft en men aanklopt
bij de voorzieningen van de maatschappelijke opvang. Men kan ervoor kiezen dit niet te doen en
als marginaal gehuisveste of buitenslaper doorgaan. Deze mensen kunnen af en toe voor douche,
maaltijd en kleding een dagopvang bezoeken en bij gelegenheid of koud klimaat gebruikmaken
van de nachtopvang. Des te langer men op straat verblijft, des te minder is men geneigd gebruik
te maken van de opvang en hulpverlening.156 157

Tot dusver weten we slechts van een beperkt deel, van de ontruimde overlasthuishoudens die
bekend waren bij de meldpunten extreme overlast, dat zij in het daklozencircuit terecht zijn
gekomen. Dit weten we omdat de hulpverlening actief naar de overlasthuishoudens toeging.

156 Doorn L van. Een tijd op straat; een volgstudie naar (ex) daklozen in Utrecht. (proefschrift) Utrecht: NIZW, 2002. [Van 68

daklozen was 13% na een huisuitzetting dakloos geraakt.]
157 Rensen P. Waarom slapen daklozen buiten? Sociologische Gids 2001; 48 (1): 31-49.

 



143

Recent daklozen

2 opzet onderzoek recent daklozen

Vanwege privacy regelingen was het niet mogelijk direct in contact te komen met huishoudens
die zich bevonden in een situatie van dreigende huisuitzetting. Hierdoor was het niet mogelijk
deze huishoudens te benaderen voor een interview en te volgen in de tijd om te achterhalen wie
met welke problemen ontruimd zou worden en tevens dakloos zou raken. Om hier toch inzicht
in te krijgen hebben we gekozen voor onderzoek onder de populatie daklozen in Amsterdam.

Vraagstelling.We wilden weten welk aandeel van de daklozen dakloos geraakt is door huis-
uitzetting.Anders gesteld: in welke mate draagt huisuitzetting bij aan dakloosheid? 
Deze vraag is van belang om te achterhalen of huisuitzettingen een belangrijke bron van dak-
loosheid zijn. Indien dit het geval is dan is er reden te meer om te zoeken naar wegen ter 
optimalisering en verbetering van preventieve maatregelen om het aantal uitzettingen te beper-
ken en te voorkomen dat mensen na uitzetting dakloos worden. Zeker nu we het jaarlijks aan-
tal huisuitzettingen in Amsterdam zien toenemen, zoals ook in de media met regelmaat wordt
belicht.158 159

Methode

Onderzoekspopulatie. We hebben gekozen voor recent daklozen daar enerzijds bekend is dat
mensen hun levenslijn niet zo helder kunnen vertellen naarmate men langer dakloos is,160 161

anderzijds is bekend dat naarmate men langer dakloos is men meer ‘uitgeburgerd’ raakt
waardoor men zich van de hulpverlening afkeert.162

Uit eerder onderzoek onder daklozen blijkt dat het lastig is een eenduidige definitie van daklo-
zen te hanteren. Onder mensen die dakloos geraakt zijn bestaan dermate grote verschillen in
achtergrond, kenmerken, problemen en plaatsen waar men zich kan bevinden, dat het moeilijk is
om alle verschillen in een vaste definitie te kunnen vangen. Daarnaast wisselen gehanteerde
methoden van verzamelen van informatie in eerder daklozenonderzoek, waardoor het niet een-

158 Derksen D. Steeds meer gezinnen op straat gezet.Veel huurschulden vanwege recessie.Volkskrant, 18 juni 2004. [Leger des

heils Rotterdam ving 103 gezinnen op in 2001 en 145 in 2003. In 2000 moest opvang Den Eikelaar te Groningen 86 gezin-

nen weigeren tegenover 125 gezinnen in 2003.Volgens platform schuldhulp: 10% gezinnen in 1997 tegenover 35% in 2003.]
159 Bouma JD. Buurt kan een psychoot niet helpen.Woningcorporaties worstelen met overlastgevende huurders. NRC, 26-6-

2004.
160 Gelberg L, Siecke N.Accuracy of homeless adults’ self-reports. Med Care 1997; 35 (3): 287-90.
161 Hoogenboezem G.Wonen in een verhaal. Dak-en thuisloosheid als een sociaal proces. Utrecht: Uitgeverij de Graaff, 2003.

[proefschrift, over de manier waarop daklozen hun levensverhaal vertellen]
162 Wolf JRLM. Een kwestie van uitburgering. (inaugurele rede).Amsterdam: BV Uitgeverij SWP, 2002.
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voudig is gegevens betrouwbaar te kunnen vergelijken. Afhankelijk van vindplaats, tijdstip op de
dag, type en cultuur van een opvangvoorziening en tevens van kenmerken van onderzoekers,
wisselt de kennis en rapportage over onderzochte populaties daklozen.

We accepteren deze beperkingen en richten ons op het vinden van recent daklozen, hun ken-
merken en problemen en hoe men hiermee om is gegaan in de tijd dat men woonruimte had en
in de periode tijdens dakloosheid. Over een representatieve steekproef uit de populatie daklo-
zen zullen we niet spreken, we proberen wel een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van een
zo groot mogelijk deel van de groep recent daklozen.We hanteren een eenvoudige definitie.

Definitie recent daklozen: personen zonder eigen woonruimte, die tussen april 2002 en april
2004 hun woonruimte hebben verloren en legaal in Nederland verblijven.

Vindplaatsen. Om een idee te krijgen waar recent daklozen kunnen worden aangetroffen voor
een interview hebben we gegevens verzameld over buitenslapers en gebruikmakers van voor-
zieningen voor dagopvang en nachtopvang. Voor informatie over buitenslapers hebben we
gebruik gemaakt van de periodieke rapportages van stadssociologen Deben en Rensen: sinds
1995 worden aan de hand van interviews, door studenten van de Universiteit van Amsterdam,
aantallen, kenmerken en gebruik van voorzieningen en hulpverlening van buitenslapers vast-
gelegd.163

Inloop. In februari en maart 2004 hebben we diverse voorzieningen voor dagopvang en nachtop-
vang in Amsterdam bezocht. Om inzicht in de populatie recent daklozen te krijgen vroegen we
medewerkers naar de wijze van aanmelding van bezoekers, aantallen, kenmerken en problemen.
Tijdens gesprekken hebben we het onderzoek besproken, om medewerking gevraagd en van
iedereen gekregen.164 

163 Deben L, Rensen P, Duivenman R. Nachtzwervers in Amsterdam 2003.Amsterdam:Aksant, 2003.
164 Wij danken medewerkers van de Centrale Eenheid Daklozen van de sociale dienst, HVO-Querido, Leger des Heils, Stichting

Inloop Amsterdam, Stichting Regenboog en Stoelenproject voor hun bereidheid met ons te willen spreken, voor hun

waardevolle informatie en medewerking aan het onderzoek.
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In tabel 1 geven we een overzicht van inloophuizen in Amsterdam en voor welke verschillende
doelgroepen deze zijn bedoeld,

165
om hiermee een idee te krijgen van deze doelgroepen en het

aantal bezoekers per week. Dit met het oog op het schatten van het aantal recent daklozen per
vindplaats dat we moesten interviewen om een redelijk betrouwbaar beeld van de doelgroep te
kunnen krijgen.

165 Uitkomsten inventarisatie aanbod inloophuizen. Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) afde-

ling Maatschappelijke en Gezondheidszorg, 2003. [In tabel 1 staan niet de cijfers van Leger des Heils sociale pensions de

Gastenburgh (thans uitsluitend aanbod met wijkziekenboeg en Meerzorg-verpleegvoorziening voor zieke daklozen) en pen-

sion Hekelveld (sedert 1-12-2003 nachtopvang de Haven), daar deze pensions ten tijde van dit onderzoek geen inloopvoor-

ziening meer waren.Tevens staat Jellinek werk en scholing niet in de tabel daar DMO hierover geen aantallen bezoeken kon

vermelden. De DMO inventarisatie telde totaal gemiddeld 800 inloopbezoeken per dag; er was voor het totaal aantal bezoe-

kers 1.700 m2 inloopruimte beschikbaar met 28 toiletten en 15 douches. Met dank aan dhr.W.Kamp, seniorbeleidsmedewer-

ker DMO].

bezoeken/week
inloophuis doelgroep n %
Blaka Watra Regenboog druggebruikers 700 14%
Tabe Rienkhuis Regenboog druggebruikers 700 14%
LdH servicecentrum dak- en thuislozen 320 7%
Volksbond DBP dak- en thuislozen 340 7%
Volksbond Centrum PS psychiatrische patiënten 250 5%
HVO Mauritskade dak- en thuislozen* 240 5%
de Kloof  SIA dak- en thuislozen 460 9%
Oud West SIA dak- en thuislozen 500 10%
Makom SIA dak- en thuislozen* 550 11%
De Schakel Nassaukerk dak- en thuislozen* 250 5%
MDHG druggebruikers 200 4%
AMOC/DHV druggebruikers / prostitutie 350 7%
totaal 4860 100%

Bron: Uitkomsten inventarisatie aanbod inloophuizen. Gemeentelijke DMO,Amsterdam 2003.
*naast dak- en thuislozen worden verslaafden en psychiatrische patiënten genoemd. LdH=leger des Heils;
DBP=dagbestedingproject; HVO=hulp voor onbehuisden (te Mauritskade huist thans Inter@ctief); SIA=stichting 
inloop Amsterdam; MDHG=belangenvereniging druggebruikers;AMOC/DHV=hulp buitenlanders met drugsproblemen.

Tabel 1
inloophuizen Amsterdam naar doelgroep en aantal bezoeken 
per week in 2003
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Vanwege beperkte registratie door de inloopvoorzieningen - mogelijk inherent aan het laag-
drempelige karakter van de inloop waarbij vertrouwen winnen en een rustplek bieden op de
voorgrond staan - zijn de getallen zoals vermeld (tabel 1) niet te herleiden tot unieke personen.
Personen kunnen dezelfde voorziening meermaals per week en meerdere voorzieningen per
week bezoeken; totale weekcijfers kennen ongetwijfeld grote overlap.
De aanduiding van de doelgroep zegt iets over het accent van de problematiek in het algemeen
en niet zozeer over de individuele bezoekers en of zij al dan niet dakloos zijn.Van bezoekers van
de inloophuizen (dak- en thuislozen, verslaafden en psychiatrische patiënten) ontbreken gegevens
over hun woonstatus of slaapplaats, waarmee inloophuizen een breed (internationaal) publiek
van gemarginaliseerde mensen kunnen ontvangen.166

Aanbod inloopvoorzieningen. In box 1 staan bovengenoemde inloopvoorzieningen en het aanbod
van hun specifieke activiteiten voor daklozen vermeld.

Box 1: Inloopvoorzieningen Amsterdam 

Blaka Watra=bezoekers kunnen terecht voor een kopje koffie of thee, een douche en voor het omruilen van

kleding. Er is op dit adres ook een verblijfruimte waar een selectie van maximaal 15 mensen tegelijk hun (zelf

meegebrachte) drugs kunnen gebruiken; richt zich speciaal op allochtone drugsgebruikers, maar autochtonen

zijn ook welkom. Tabe Rienkshuis=bezoekers krijgen koffie of thee, kunnen een douche nemen en hun kle-

ding omruilen. Ook zijn condooms te koop en kunnen spuiten omgeruild worden. Daarnaast kunnen de bezoe-

kers gemakkelijk in contact treden met de hulpverleningsinstanties. Leger des Heils servicecentrum de

Steeg=vervult een huiskamerfunctie, waar bezoekers even tot rust kunnen komen van het hectische leven op

straat. Faciliteiten zijn douche/toilet; koffie/thee en brood; bemiddeling voor warme maaltijd en kleding. Verder

wordt hulp geboden in de vorm van: onderdakbemiddeling; verstrekking postadressen; hulp bij verkrijgen van

uitkering; budgettering, c.q. inkomensbeheer, schuldhulpverlening; psychosociale begeleiding (lichte vormen). De

Volksbond =biedt een dagbestedingproject (DBP) en Centrum PS=dagactiviteitencentrum, een inloophuis

voor (ex-)psychiatrische patiënten. Het centrum biedt gezelligheid, koffie, spelletjes enz. HVO Mauritskade =

thans inter@ctief, samenwerking diverse organisaties, met daglonerbalie, www.dagactiviteiten.nl, klussenbank,

internetcentrum, computertraining en maatschappelijk werk. De Kloof= Vincentius vereniging Amsterdam zet

zich in voor arme en vergeten mensen in de samenleving; inzameling van kleding en inloopcentrum en dagop-

vang voor dak- en thuislozen. Inloophuis Oud-West = richt zich op dak- en thuislozen. Zij kunnen binnen-

lopen voor koffie, praatje, veiligheid, gezelligheid. Makom = inloop heeft een kunstsuite waar mensen kunst

kunnen maken. De Schakel = voornamelijk door dak- en thuislozen bezocht.Activiteiten: dagopvang met kof-

fie, thee, krant, spreekuur, ontbijt en maltijden, schone kleren en noodhulp. De Schakel is aangesloten bij het

Inloophuizen Beraad Amsterdam (IBA). Dit is een netwerk van inloophuizen, die meestal wel op initiatief van

166 Tijdens een door DMO belegde bijeenkomst met medewerkers van inloophuizen en partners, op 24 juni 2004, werd gesteld

dat naar schatting 20% van de bezoekers niet dakloos zou zijn.
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buurtkerken zijn opgericht, maar niet evangelisch georiënteerd en dus alleen praktische hulp bieden. MDHG= 

Belangenbehartiging van druggebruikers in het algemeen, en in het bijzonder van de gebruikers van illegale drugs

met als einddoel legalisatie, normalisatie en emancipatie van druggebruik(ers);AMOC/DHV= Het Amsterdams

Oecumenisch Centrum helpt buitenlanders met drugsproblemen, die in Nederland in de problemen zijn

geraakt. Het Deutscher Hilfsverein (DHV) helpt Duitsers, die in Nederland in de problemen zijn geraakt.

Bron: www.socialekaart.amsterdam.nl

Gesprekken. Om een indruk te krijgen van aantallen bezoekers waaronder recent daklozen en de
aard van de gesignaleerde problematiek hebben we gesprekken gevoerd met medewerkers van
opvangvoorzieningen in Amsterdam gedurende de maanden februari en maart 2004. De gesprek-
ken worden hieronder weergegeven naar de informatie van de medewerkers.167

Dagopvang stichting Regenboog Blaka Watra: Richt zich met name op Surinaamse
druggebruikers. Meer dan 100 bezoekers per dag. Het is bijna altijd vol, zeker in de winter,
in de zomer komen dagelijks zeker 30 bezoekers. Er komt een vaste groep oudere
Surinamers, ook zij die zijn afgekickt of woonruimte hebben komen voor het sociale con-
tact, en een wisselende groep waaronder mogelijk enkele recent daklozen. Een vaste groep
komt dagelijks en als dagopvang de Kloof open is komen er wat minder mensen.
Kenmerken: 10% is vrouw, leeftijden 18-65 jaar, druggebruikers (er is een gebruiksruimte)
en dubbele diagnose.

Dagopvang HVO interactief: Men kan zelf of na verwijzing komen.We zien een vaste
groep, een wisselende groep en dagelijks nieuwe gezichten waaronder recent daklozen.Van
de bezoekers is 20% vrouw, leeftijden variëren van 17 jaar tot senioren, 80% is Nederlander.
Schulden staan op de voorgrond bij naar schatting 80%. Jongeren zien we met gezinspro-
blemen, cannabisgebruik en waarschijnlijk verborgen psychiatrie; 35-50 jarigen met alcohol
en drugs en 50-plussers die na een scheiding in een sociaal isolement zijn geraakt en fysie-
ke problemen hebben.

Nachtopvang Leger des Heils De Haven: 45 bedden, ongeveer 200 verschillende men-
sen per maand slapen in de Haven, het is bijna altijd vol. Circa 60% bezetting verloopt via
het service centrum in de steeg. Overige melders zijn GG&GD, Support, Streetcornerwork,
Jellinek en reclassering. Een bepaalde groep blijft een week of langer.We proberen mensen
in een hulptraject actief door te plaatsen naar het passantenhotel, steunende huisvesting en
pension Zeeburg: doorstroom intensief. Er slaapt een vaste groep en een wisselende groep,
circa 5 tot 15 nieuwe gezichten per dag, het is niet duidelijk of dit recent daklozen zijn.

167 Voor interpretatie en optekening van de gesprekken nemen de onderzoekers volledige verantwoordelijkheid.
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Kenmerken: van de 45 actuele slapers zijn er 37 man en 8 vrouw (18%), leeftijd 18-80 jaar,
meer Nederlanders dan niet Nederlanders, uiteenlopende problematiek met alcohol, drugs
en psychiatrisch gedrag. Zieken gaan naar de wijkziekenboeg voor dak- en thuislozen via het
GG&GD Ambulant Medisch Team.168

Dagopvang De Kloof: 140 bezoekers per dag, spitsuur in de ochtend rond douchetijd.
Laagdrempelig. Nauwelijks recent daklozen. Gevarieerd publiek, overwegend mannen, tevens
illegalen en toeristen.

Dagopvang Makom: 100 bezoekers per dag.Vaste groep bezoekers inclusief niet (meer)
daklozen en telkens nieuwe gezichten, het aantal recent daklozen is waarschijnlijk beperkt.
Vooral mannen, alcohol, drugs en psychiatrische patiënten.

Dagopvang Oud West: 80-90 bezoekers per dag, 95% man, iets meer Nederlanders dan
niet Nederlanders en weinig illegalen. Alcoholproblematiek staat op de voorgrond, dan
drugs en circa 10% zijn psychiatrische patiënten. Het aantal recent daklozen, ook van buiten
Amsterdam, zien we toenemen, die proberen we eruit te halen en een traject aan te bieden
want deze mensen zijn nog het meest toegankelijk voor hulpverlening.

Centrale Eenheid Daklozen sociale dienst: de groep bezoekers, voor een postadres
en uitkering, is heterogeen maar een aantal kenmerken is grofweg te geven: 80% mannen,
70% Nederlanders, de meerderheid is tussen 30-50 jaar, de problematiek bij mannen is
divers, bij vrouwen staat druggebruik op de voorgrond. Een klein deel zou door huisuitzet-
ting dakloos geraakt zijn hoewel we dit niet specifiek registreren. Een klein deel van de nieu-
we klanten komt uit detentie.Wat opvalt is dat de aanmelders reeds enkele jaren dakloos
zijn en bijvoorbeeld nog ergens (in een andere stad) ingeschreven staan.

Nachtopvang HVO passantenhotel: 60 bedden, altijd vol, daklozen kunnen zelf bellen
om zich aan te melden. We zien een wisselende groep en dagelijks nieuwe gezichten en
recent daklozen.Tweederde is man, leeftijden wisselen tussen 25-50 jaar, de meeste hebben
schulden.We zien mensen die problemen hebben met alcohol, weinig druggebruikers, wei-
nig agressie, naar schatting heeft een kwart psychische problemen. Grofweg een op de twin-
tig heeft lichamelijke klachten, we verwijzen deze mensen naar huisarts, eerste hulp of de
ziekenboeg voor daklozen via de GG&GD.

Keuze vindplaatsen. Naar de gegevens van de UvA onderzoeken, cijfers van aantallen bezoekers
en gesprekken met medewerkers van inloopvoorzieningen hebben we gekozen om interviews af 

168 Sluijs TA.Ambulant Medisch Team, jaarcijfers 2002.Amsterdam: GG&GD, cluster MGGZ, 2003.
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te nemen op die locaties waar de kans op het treffen van recent daklozen het grootst is. Dit zijn
voorzieningen waar men terecht kan voor onderdak (nachtopvang) en hulp bij het verkrijgen van
een uitkering (CED, HVO interactief en servicecentrum leger des Heils) en inloopvoorzieningen
met 460 of meer bezoeken per week.

Vragenlijst en verzamelde gegevens.Voor de interviews bij recent daklozen hebben we hulp gevraagd
van stadssociologen Deben en Rensen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), van-
wege hun expertise en ervaring met vragenlijsten en de logistiek rondom het instrueren van stu-
denten die de interviews bij buitenslapers afnemen.
Bij het opstellen van de vragenlijst zijn we uitgegaan van de praktijk en de procedures die door
diverse instellingen rondom huisuitzettingen gehanteerd worden (deel 1); de registratie en cijfers
over huisuitzettingen (deel 2); kenmerken en problemen bij de betreffende huishoudens zoals
bekend bij woningcorporaties en meldpunten extreme overlast (deel 3); en gegevens van mede-
werkers van inloopvoorzieningen (deel 4).We hebben geprobeerd deze informatie om te zetten in
vragen zodanig dat we van daklozen zelf konden vernemen hoe zij dakloos zijn geraakt,welke instel-
lingen hierbij betrokken waren en welke hulp men voor welk probleem gezocht en gekregen had.

Interviewers.Tien studenten van de Universiteit van Amsterdam, die gemiddeld twee keer hadden
meegedaan aan de onderzoeken onder buitenslapers, hebben de vragenlijsten onder recent dak-
lozen afgenomen in de periode 15 april-15 mei 2004.Voor elke goed ingevulde vragenlijst ont-
ving de student een vergoeding van 20 euro.We hebben ervoor gekozen respondenten geen ver-
goeding te geven om het antwoord op de vraag over de duur van dakloosheid niet te laten beïn-
vloeden door het wel of niet bieden van een vergoeding.
Voor het afnemen van de interviews hebben we een middag belegd ter kennismaking, uitleg over
de rol van de GG&GD met betrekking tot de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen, het
bespreken van het onderzoek en het gezamenlijk doornemen van de vragenlijsten.Vijf studen-
tenkoppels werden ingedeeld zodanig dat elk koppel recent daklozen zou kunnen interviewen in
de dagopvang, de nachtopvang of onder buitenslapers.

Een week na het afnemen van de eerste interviews en halverwege de interviewperiode zijn mid-
dagen belegd voor het delen van ervaringen rondom ontmoetingen met het personeel van de
betreffende voorzieningen, het ontmoeten en aanspreken van daklozen en voor het vaststellen
en oplossen van onduidelijkheden in de vragenlijsten.Aan het eind van de interviewperiode zijn
alle ingevulde vragenlijsten samen met de betreffende student nagelopen op kwaliteit van invul-
len, inhoud en consistentie. De bevindingen en ervaringen zijn plenair tijdens een vierde bijeen-
komst met de studenten besproken. De onder de studenten reeds bij UvA onderzoek opgeda-
ne inhoudelijke en praktische ervaringen zijn een toegevoegde waarde.169

169 met dank aan Gerrit Barnard, Eric van de Berg, Said Ennaji, Harmen Kamst, Dante van Kerke, Rino Koop,Alexia Makris,

Charlotte Oesterreicher, Jochem van Tongeren en Gijs Urlings.
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Populatiegrootte. De meeste interviewers hebben het gevoel het grootste deel van de doelgroep,
die aanwezig was in de instellingen in de periode van interviewen, te hebben aangesproken. In
tabel 2 geven we een overzicht van hoe vaak de verschillende locaties bezocht zijn door de inter-
viewers, hoeveel mensen er per locatie gemiddeld aanwezig waren en hoeveel interviews er wer-
den afgenomen.Alleen bij de centrale eenheid daklozen (CED) was het voor de interviewers niet
haalbaar om alle personen uit de doelgroep te interviewen. In het HVO Passantenhotel kon
slechts een deel van de gasten worden aangesproken, omdat het merendeel geen gebruik maak-
te van de gezamenlijke ruimte.

Betrouwbaarheid van de gegevens. De interviewers gaven aan dat zij inschatten dat de verzamelde
gegevens betrouwbaar zijn. Taalbarrières werden niet genoemd. Soms was enige toelichting op
bepaalde vragen nodig omdat de geïnterviewde de vraag niet goed begreep of omdat deze door
de onderzoekers niet duidelijk genoeg gesteld was.
In totaal voldeden 5 interviews niet aan de gestelde eisen: 3 vanwege een te lange duur van dak-
loosheid en 2 personen bleken eerder geïnterviewd voor dit onderzoek op een andere locatie.
Om te voorkomen dat mensen dubbel in het onderzoek zouden komen, is alle respondenten
vooraf gevraagd of zij eerder hadden deelgenomen aan dit onderzoek.Tevens is op een apart for-

Lokatie Frequentie Gemiddeld aantal Geinterviewd
bezoeken mensen aanwezig

CED sociale dienst 8 26 27
stoelenproject 2 29 16
Servicecentrum ldH 4 19 15
haven ldH 3 27 12
blaka watra 6 25 11
hvo de veste 3 25 10
hvo passantenhotel 4 34 9
hvo interactief 2 4 5
makom 2 28 4
soepbus station 2 28 4
inloop oud west 1 39 3
nieuwmarkt 1 11 2
kloof 1 38 1
tabe rienkhuis 1 10 0
totaal 40 25 120

Tabel 2
aantal bezoeken, aantal aanwezige mensen en afgenomen 
interviews in opvangvoorzieningen Amsterdam, april-mei 2004
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mulier de koppeling van vragenlijstnummer met naam en geboortedatum genoteerd om dubbe-
len er achteraf uit te kunnen halen.
Tevens bleek het moeilijk om onderscheid te maken tussen verwijzing naar hulpverlening en zelf
hulp hebben gezocht bij de hulpverlening, daarom worden de gegevens over hulpverlening gro-
tendeels gerapporteerd als het totaal van deze vormen van contact met een specifieke instantie.

Respons. De respons binnen de doelgroep was over het algemeen hoog. De meeste interviewers
rapporteerden vrijwel geen non-respons binnen de groep daklozen die aan de criteria voldeden.
Een van de interviewers gaf aan dat slechts de helft van de mensen die aan de criteria voldeed
mee wilde werken. Een ander gaf aan dat een relatief grote groep al weigerde voordat de crite-
ria nagevraagd konden worden. Er is dus wel enige fluctuatie naar interviewer of naar locatie,
ondanks deze beperkingen denken we dat over het algemeen het grootste deel van de doelgroep
bereikt is.

We beschrijven nu de resultaten van 120 recent daklozen: zij die de eigen woonruimte hebben
verloren en dakloos waren geraakt tussen april 2002 en april 2004 en legaal in Nederland ver-
bleven.

“…in Amsterdam leeft meer dan de helft van de mensen van een minimuminkomen, en een
kwart van de werkende bevolking is uit het arbeidsproces gestoten.Volgens de statistieken 

vormen ze de onderkant van de samenleving…. Zo begint een systeem te ontstaan dat steeds
meer trekjes van een kastenmaatschappij vertoont: een wereld van gesloten groepen waar
men moeilijk uit kan komen; waar niet materiele schaarste het grootste probleem is, maar

schaarste aan contacten, relaties, aan sociale netwerken. Het is een systeem waar de onderste
laag bestaat uit weggelopen jongeren, nieuwkomers, daklozen, verslaafden en ernstig 

gestoorden. Al deze mensen hebben één ding gemeen: ze hebben om uiteenlopende redenen
zo’n gebrekkig netwerk dat letterlijk niemand meer naar hen omkijkt…” 170

170 Geert Mak. De Engel van Amsterdam.Amsterdam: Uitgeverij Atlas 1992, 2002. Uit: drie middagen met Henk Plenter,

hoofdstuk VII: pg 202-3.
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3 Resultaten recent daklozen

In figuur 1 tonen we een overzicht van de manier van dakloos raken zoals gemeld door 120
recent daklozen. Ruim eenderde (39%) bleek dakloos geraakt na een huisuitzetting171 en meer
dan de helft om andere redenen; van 15 recent daklozen ontbreekt de reden van verlies van
woonruimte. Naar de vraagstelling in dit deel van het onderzoek, de mate waarin huisuitzettin-
gen binnen de huidige studiepopulatie bijdroegen aan dakloosheid, bleek dit voor bijna vier op
de tien daklozen het geval te zijn.Van de uitgezette groep was driekwart officieel uitgezet en hier-
van was ruim viervijfde officieel in Amsterdam uitgezet, de meerderheid via woningcorporaties
vanwege huurschulden.

Naast huisuitzetting vallen de andere redenen van dakloos raken (61%) in drie categorieën: 1)
“weggestuurd” meestal door de partner, 2) zelf weggegaan, met name vanwege problemen met
gezinsleden of huisgenoten en 3) diverse redenen waaronder een periode in detentie. Mogelijk
is een deel van de mensen die zelf weggegaan zijn vanwege financiele problemen, uiteindelijk ook
officieel uitgezet, maar dit proces hebben zij niet meegemaakt, omdat zij het huis al hadden ver-
laten.

171 Dit percentage ‘dakloos na huisuitzetting’ is niet te vergelijken met percentages (10-32%) genoemd in andere studies vanwe-

ge verschillen in populatie, vindplaatsen, definities, onderzoeksmethoden en duur dakloosheid. In de meeste studies worden

onderliggende problemen en redenen van huisuitzetting, als oorzaken van dakloos raken, tegelijkertijd gepresenteerd.
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Vindplaatsen 

In tabel 3 tonen we de vindplaatsen van 120 recent daklozen in Amsterdam.We geven hiermee
een beeld van plaatsen waar zij door de interviewers werden aangetroffen, wat slechts in beperk-
te mate een reflectie is van de plaatsen waar recent daklozen zich ophouden. De meerderheid
(72%) werd aangetroffen in de dagopvang en de nachtopvang. Een kwart werd gezien bij de cen-
trale eenheid daklozen van de sociale dienst, alwaar men voor een postadres, uitkering en of
financiële budgettering (fibu) kwam.

Figuur 1
manier van dakloos raken naar huisuitzetting in Amsterdam 
april 2002-april 2004

13 zelf weggegaan
door problemen met:

huisgenoot/gezinslid (4)
financiën (8)
anders (1)

36 weggestuurd door:
partner/relatiebreuk (22)

ouders (6)
huisgenoten (6)
uit opvang (2)

30 divers o.a:
terug uit buitenland (3)
terug uit detentie (6)

woonde al onzeker (5)
ouders verloren (3)

onbekend (13)

79 niet uitgezet (66%)

23 huurschuld (92%) 15 woningcorporatie (75%)

2 overlast (8%)

5 onbekend

5 particuliere verhuurders (25%)

11 niet officieel 30 officieel

4 buiten A’dam 7 in A’dam 25 in A’dam 5 buiten A’dam

41 uitgezet (34%)

120 recent daklozen
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Van de 120 recent daklozen is van 105 bekend of ze al dan niet uit huis waren gezet, 30 daarvan
(29%) waren officieel uitgezet, dus na een vonnis van de Kantonrechter, waarvan 25 in
Amsterdam, zie tabel 3 onder uit huis gezet.

Demografie 
In tabel 4 worden de demografische kenmerken weergegeven. De ruime meerderheid was man
tot een leeftijd

172
van 60 jaar en geboren in Nederland: we vonden geen significante verschillen

tussen de groep die was uitgezet en de groep die niet was uitgezet. Binnen de groep die was uit-
gezet waren significant minder mensen in Nederland geboren (32%) dan in de groep die niet was
uitgezet (55%; p=0.05).173 Naar geboorteland zien we dat een mondiaal gezelschap van de
Amsterdamse inloopvoorzieningen gebruikmaakt.

172 De gemiddelde leeftijd voor mannen en vrouwen bedroeg 38 jaar (spreiding mannen 18-67 jaar, vrouwen 19-50 jaar).
173 dit significante verschil werd ook gezien onder 275 probleemhuishoudens bij woningcorporaties waarvan 49% in Nederland

was geboren, onder 132 uitgezette huishoudens 56%. Meldpunten extreme overlast registreerden niet naar herkomst (deel 3).

totaal uit huis gezet*
Vindplaats n % n %
passantenverblijf/nachtopvang 47 39 12 48

Stoelenproject 16 4
LdH de Haven 12 4
HVO de Veste 10 3
HVO passantenhotel 9 1

inloop/dagopvang 39 33 10 40
LdH servicecentrum Steeg 15 4
Blaka Watra 11 4
Tabe rienkshuis 0 0
HVO interactief 5 2
Makom 4 0
Oud west 3 0
De Kloof 1 0

straat 7 6 0 0
nabij badhuis 1 0
centraal station soepbus 4 0
nieuwmarkt 2 0

centrale eenheid daklozen 27 23 3 12
totaal 120 100 25 100

*na een ontruimingsvonnis officieel uitgezet in Amsterdam

Tabel 3
vindplaatsen van 120 recent daklozen naar officiële huisuitzetting 
in Amsterdam april-mei 2004
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“…de eerste maanden loop je doelloos door de stad te dwalen, op zoek naar, zeg maar
nieuwe vastigheid. Maar na een jaar begint het leven op straat je op te breken.Als je al niet

aan de drank verslaafd was, dan wordt je het wel, alleen al om de kou ’s nachts te 
verdrijven… Heel veel raken, doordat ze hun uitkeringen alleen maar verzuipen en 

voornamelijk nog op straat wonen, compleet afgekeerd van de rest van de mensheid…” 174

174 Geert Mak. De Engel van Amsterdam.Amsterdam: Uitgeverij Atlas 1992, 2002. Uit:Wieberen rond het Centraal Station,

hoofdstuk III, pg 90-1.
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totaal uit huis gezet*
Demografie n % n %
Geslacht 
man 105 88 23 92
vrouw 15 12 2 8

Leeftijdsgroep**
18-30 jaar 39 33 6 24
30-39 jaar 30 25 6 24
40-49 jaar 26 22 6 24
50-59 jaar 14 12 4 16
60-67 jaar 9 8 3 12

Geboorteland**
Nederland 51 50 8 32
Suriname 8 8 4 16
Antillen 3 3 0 0
Marokko 10 10 5 20
West-Europa overig 9 9 2 8
Oost -Europa 4 4 0 0
Afrika 4 4 2 8
Azië 9 9 2 8
overig 5 5 2 8
onbekend 17 - 0 -

* na een ontruimingsvonnis officieel uitgezet in Amsterdam;
** leeftijd van 2 personen en geboorteland van 1 onbekend

Tabel 4
demografie van 120 recent daklozen naar officiële huisuitzetting 
in Amsterdam

 



156

Dakloos na huisuitzetting

Waar dakloos geraakt en hoe lang dakloos?

In tabel 5 tonen we de woonplaats van dakloos raken en de duur van recente dakloosheid. De
meerderheid was dakloos geraakt in Amsterdam en omgeving.175 Een op de tien kwam uit ande-
re steden of het buitenland.176 De mediane duur van dakloosheid was iets minder dan een half
jaar (162 dagen). Er waren geen significante verschillen in de demografische kenmerken tussen
de groep die korter dan 6 maanden dakloos was en de groep die langer dan 6 maanden dakloos
was. Ook was er geen significant verschil in duur van dakloosheid tussen de mensen die waren
uitgezet en mensen die niet waren uitgezet.

175 Lindeman E, Crok S, Slot J, Deben L. Daklozen in Amsterdam. Daklozen en niet-daklozen aan het woord.Amsterdam: HVO-

Querido, Dienst O+S, UvA, 2004. [van 95 daklozen; meer dan de helft langer dan 2 jaar dakloos, eenderde langer dan 5 jaar

en 25% dakloos na huisuitzetting; bleek 86% ingeschreven te staan in Amsterdam, 8% korter dan een jaar.]
176 Nederland telt 41 Centrumgemeenten welke een specifieke uitkering voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg ont-

vangen (228 miljoen euro in 2003) en hiermee een opvangtaak voor de eigen regio hebben.Van de in tabel 5 genoemde

gemeenten behoren Almere, Den Bosch, Leiden, Utrecht en Zaanstad tot de Centrumgemeenten, alwaar betreffende mensen

zouden kunnen worden opgevangen. Met dank aan mw. R. Beers, seniorbeleidsmedewerker Federatie Opvang, Utrecht.

(www.opvang.nl) 

n %
dakloos geworden in 
Amsterdam 95 79
plaatsen rond Amsterdam* 9 8
andere steden in Nederland** 7 6
buitenland*** 6 5
onbekend 3 3

duur dakloosheid
<1 maand 11 9
1 tot 3 maanden 11 9
3 tot 6 maanden 42 35
6 maanden tot 1 jaar 30 25
1 jaar tot anderhalf jaar 16 13
anderhalf tot 2 jaar 10 8

*Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Heiloo,Velsen, Zaanstad, Zandvoort.
** Almere, Den Bosch, Leiden, Utrecht, Sneek. ***België, Portugal, Spanje,VS.

Tabel 5
plaats van dakloos raken en duur van dakloosheid van 120 recent 
daklozen in Amsterdam, dakloos geraakt april 2002-april 2004
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Zelfgenoemde reden dakloosheid

De door recent daklozen zelf genoemde belangrijkste reden van dakloos raken staan vermeld 
in tabel 6. Relationele-, financiële- en drugsgerelateerde problemen stonden op de voorgrond,
vergelijkbaar met eerder onderzoek onder daklozen. Naast de zelfgenoemde belangrijkste oor-
zaken speelden andere problemen een rol bij het verlies van woonruimte. Bij de recent dak-
lozen die aangaven door relationele177 of financiële problemen178 dakloos geraakt te zijn bleek uit
de rest van de vragenlijst dat er bij tweederde ook verslaving en bij ongeveer de helft ook psy-
chische problemen speelde, welke volgens de respondenten min of meer aan het verlies van
woonruimte hadden bijgedragen. Dit toont dat de belangrijkste reden van dakloos raken, die dak-
lozen zelf noemen, geen afspiegeling is van de onderliggende problematiek. Het meerendeel ziet
de directe oorzaak van het verlies van huisvesting als de hoofdreden dat zij dakloos zijn gewor-
den en niet de onderliggende problematiek die hiertoe heeft geleid.

177 Relationeel (n=43): bij 67% was verslavingsproblematiek bekend (n=29), volgens 10 recent daklozen had hun verslaving bijge-

dragen aan dakloosheid. Meer dan de helft (56%, n=24) gaf psychische problemen aan welke volgens 10 hadden bijgedragen

aan hun dakloosheid.
178 Financieel (n=28): bij 61% was verslavingsproblematiek bekend (n=17), volgens 6 recent daklozen had hun verslaving bijge-

dragen aan dakloosheid. Bijna de helft (43%, n=12) gaf psychische problemen aan welke volgens 4 hadden bijgedragen aan

hun dakloosheid.

Redenen dakloosheid n %
relationeel* 43 37
financieel** 28 24
drugs 11 10
onzekere huisvesting 10 9
gevangenis 6 5
in de war 4 3
alcohol 2 2
bewuste keus 2 2
woningnood 2 2
gokken 1 1
overig 7 6
onbekend 4 -

*67% tevens verslaving en 56% psychische klachten.
**61% tevens verslaving en 43% psychische klachten.

Tabel 6
belangrijkste reden van dakloosheid, zelfrapportage door 
120 recent daklozen in Amsterdam dakloos geraakt 
april 2002-april 2004
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Bestaat dé reden van dakloos raken? 

In de lijn van bovengenoemde interactie tussen diverse aanwezige problemen tegelijkertijd zijn
door daklozen zelfgerapporteerde redenen van dakloos raken hooguit richtingaangevend voor
de aanwezigheid van het probleem.Wanneer verslaafden en psychiatrische patiënten het vermo-
gen zouden hebben om hun problemen en interactie tussen de problemen te kunnen overzien
dan zouden zij voldoende zelfinzicht hebben om adequate hulp in te roepen zodat zij nu niet dak-
loos zouden zijn.

Laatste woonsituatie

We vroegen recent daklozen naar hun laatste woonsituatie, zie tabel 7.Van de recent daklozen
woonde 38% alleen in hun laatste woning. Bij 20% waren kinderen betrokken.179 De mensen die
uit huis gezet waren woonden iets vaker alleen (p=0.07).Tweederde woonde in een eigen woning
en 10% was dakloos geraakt na verblijf in detentie.180

Van de geïnterviewde daklozen hadden er 13 nooit zelfstandig gewoond, 5 hiervan woonden
voorheen in opvangcentra of begeleid, de overige verbleven altijd bij vrienden of familie. Het is
niet mogelijk een eenduidig profiel te schetsen van de mensen die tot het verlies van huisvesting
altijd bij hun ouders hadden gewoond.

Meer dan de helft huurde van een woningcorporatie en bijna de helft (47%) had een huurcon-
tract op eigen naam. Geen van de recent daklozen bleek uit een koopwoning gezet. De media-
ne huurprijs bedroeg 268 euro (spreiding 0-1000 euro) en het mediane salaris 809 euro (sprei-
ding 0- 4.500 euro). De helft was meer dan 30% van het inkomen aan huur kwijt.181 182

179 Van 5 uitgezetten met kinderen woonden er 3 met partner en kinderen en 2 zonder partner met kinderen, van de 15 niet-

uitgezetten met kinderen woonden er 14 met partner en kinderen en 1 zonder partner met kinderen.We weten niet of

partner en kinderen ook uitgezet zijn of waar zij verblijven.
180 Braak J van den, ea. Opvang van ex-gedetineerden.Verslag van een onderzoek naar de maatschappelijke opvang van ex-gede-

tineerden.Woerden:Adviesbureau van Montfoort, september 2003. [Nederland biedt circa 10.000 bedden maatschappelijke

opvang waarvan men schat dat er 350 tot 1.250 ex-gevangenen gebruik van maken. Daarnaast zijn er 225 bedden categorale

vrijwillige en justitiële opvang voor jaarlijks 30.000 gevangen van wie eenderde tot de helft geen onderdak verwacht als ze

vrij komen en van wie men verwacht dat er 2.100 ex-gevangen van plan zijn om op straat te gaan leven. Knelpunten: niet

passende wet- en financiële regelgeving, geen structurele financiering van vrijwillige trajecten, onvoldoende verwijzing en

begeleiding door reclassering, onvoldoende schuldhulp en onvoldoende tijdelijke opvang].
181 In 2002 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor 25.000 huurwoningen in Amsterdam 274 euro, wie thans een andere woning

betrekt betaalt maandelijks 385 euro. Stijging wordt veroorzaakt door: afschaffing verouderingsaftrek en harmonisatie naar

100% maximaal redelijke huurprijs. Uit: Huren 41 procent gestegen. De Week van Amsterdam 2004; 1 oktober, jaargang 1, nr

26:1,3.
182 Hoove S ten. CDA tegen huurplan Dekker. Partij ziet explosieve groei woonlasten. De Volkskrant, 21 januari 2005. [VVD

Minister Dekker van VROM wil 600.000 woningen vrijgeven aan de markt. In ruil voor verhogingen moeten corporaties extra

woningen bouwen en huurders compenseren voor een jaarlijkse bezuiniging van 250 miljoen Euro op de huursubsidie].
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totaal (n=120) uitgezet (n=25)
Laatste woonsituatie n % n %
samenstelling huishouden

alleenstaand 46 44 15 60
met ouder(s) 6 6 1 4
met partner 22 21 3 12
met partner en kinderen 18 17 3 12
met kinderen 3 3 2 8
met andere volwassenen 10 9 1 4
onbekend 15 - 0 -

soort woning
eigen woning 75 65 18 78
sociaal pension/internaat 2 2
gevangenis* 11 10 1 4
ziekenhuis 2 2
buitenland 3 3
overig** 22 19 4 17
onbekend 5 - 2 -

laatste woning gehuurd van 
woningcorporatie 45 53 15 71
particulier 27 32 5 24
onderhuur/inwonend 10 12 1 5
overig 3 4 0 0
niet van toepassing/onbekend 35 - 4 -

eigen huurcontract 
ja 56 63 19 86
nee*** 33 37 3 14
niet van toepassing/onbekend 31 - 3 -

huur/inkomen verhouding
0-15% 3 4 1 5
15-30% 37 46 9 45
30-45% 24 30 6 30
45-60% 9 11 1 5

>60% 7 9 3 15
onbekend 40 - 5 -

* 11 personen die na detentie dakloos raakten waren mannen, 7 tussen 30-50 jaar, 6 Nederlanders, overlap problemen:
8 alcohol, 5 drugs, 7 psychisch en 8 hadden schulden.
** overig: 8 personen bij familie, 6 bij vrienden; 8 woonde marginaal antikraak, in een schuur, etc.
*** 12 personen waren inwonend, een ander huishoudlid was hoofdhuurder; 5 zaten in onderhuur, daarnaast uiteenlo-
pende situaties.

Tabel 7
laatste woonsituatie van recent daklozen, in Amsterdam dakloos 
geraakt april 2002-april 2004
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Problemen voor dakloosheid

In tabel 8 worden door recent daklozen gerapporteerde problemen in relatie tot dakloosheid
en het zoeken van hulp in de periode voor het verliezen van woonruimte getoond.Verslaving
speelde bij meer dan de helft, gokken bij een substantieel percentage (19%). Gokverslaving en
lichamelijke ziekten waren overigens veel minder vaak bekend bij medewerkers van woningcor-
poraties en meldpunten extreme overlast.183 Minder dan de helft rapporteerde hulp voor hun
problemen gezocht te hebben.

Verslaving 

Zeer excessief alcoholgebruik kwam vaker voor bij degenen die zijn uitgezet dan bij degenen die
niet zijn uitgezet (p=0.02). Cocaïnegebruik minder dan 13 dagen per maand werd vooral gezien
in de leeftijdsgroep van 30-39 jaar en minder in de groep jonger dan 30 jaar.Voor cocaïnegebruik
meer dan 13 dagen per maand zien we vergelijkbare percentages, maar de aantallen zijn klein.Van
de heroïnegebruikers gebruikte het merendeel (10/14=71%) cocaïne en van de cocaïnegebrui-
kers gebruikte een beperkt deel (10/33=30%) heroïne: 83 mensen gebruikten geen van beide, 4
alleen heroïne en 23 alleen cocaïne.

Op de vraag of alcohol, drugs of gokken had bijgedragen aan dakloosheid antwoordde 59% met
“ja”.Vanwege ontbrekende antwoorden moet dit percentage met enige terughoudendheid wor-
den geïnterpreteerd. In ieder geval was bij de helft verslaving aanwezig ongeacht of recent dak-
lozen zelf vonden of verslaving een rol gespeeld heeft bij dakloos raken of niet.

Psychische klachten

Psychische klachten in het algemeen (p=0.01), somberheid (p=0.008) en angst (p=0.02) in het bij-
zonder kwamen vaker voor bij degenen die zijn uitgezet. Ruzie met omgeving had relatief vaak
bijgedragen aan dakloosheid.Waarschijnlijk komt dat ook doordat op de vraag of men ruzie met
omgeving had met name “ja” wordt geantwoord als de ruzie heeft bijgedragen aan het verlies van
woonruimte.

183 Onder recent daklozen speelde bij 19% gokverslaving en bij 22% een lichamelijke ziekte voordat men dakloos was geraakt.

Bij  275 (nog) wonende probleemhuishoudens bij woningcorporaties werd gokken bij 2% en een lichamelijke ziekte bij 4%

gerapporteerd. Door meldpunten extreme overlast werd onder 190 (nog) wonende overlasthuishoudens geen gokverslaving

en  bij 1%  een lichamelijke ziekte gemeld (deel 3).
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184 Garretsen HFL. Probleemdrinken: prevalentiebepaling, beïnvloedende factoren en preventiemogelijkheden: theoretische over-

wegingen en onderzoek in Rotterdam [proefschrift]. Lisse: Swets & Zeitlinger,1983.

totaal uitgezetten bijgedragen aan hulp voor
(n=120) (n=25) dakloosheid gezocht

Probleem n % n % n % n %   
binnen binnen 

daklozen daklozen
met deze met deze

problematiek problematiek

alcoholgebruik*
normaal 94 78 16 64 3 3 10 11
excessief 15 13 3 12 3 20 7 47
zeer excessief 11 9 6 24 8 73 5 46

cocaïne gebruik**
geen 87 73 19 76
< 13 dg per maand 23 19 6 24 10 44 6 26
13+ dg per maand 10 8 0 0 6 60 4 40

heroïne gebruik**
geen 106 88 22 80
< 13 dg per maand 6 5 3 12 2 33 5 83
13+ dg per maand 8 7 0 0 6 75 4 50

totaal druggebruik 37 31 8 32 18 49 14 38
gokken 22 19 7 28 11 50

ja 22 19 7 28 11 50 nb
nee 98 81 113 72 - -

verslaving*** 61 51 16 64 36 59
psychische klacht totaal 67 56 19 76 25 37 22 33

somber 61 51 18 72
angstig 29 24 10 40
in de war 23 19 6 24

ruzie omgeving 55 46 16 64 40 72 14 26
ziekte of handicap**** 26 22 4 16 8 31 19 73
schulden 73 61 21 84 51 70 36 49

* op basis van Garretsen schaal.184 ** voor 13 dagen gebruik bij cocaïne en heroïne is gekozen om weekendgebruikers uit
te sluiten: minimaal gebruik van 3 dagen per week komt overeenkomt met 13 dagen in een gemiddelde maand. *** versla-
ving: excessief alcoholgebruik, zeer excessief alcoholgebruik, cocaïnegebruik, heroïnegebruik of gokken. nb = niet bekend
**** 10 personen hadden een probleem met het bewegingsapparaat, 3 een psychisch probleem, 2 een hart-vaatprobleem,
3 diabetes, 7 hadden overige problemen

Tabel 8
problematiek tijdens wonen, de mate waarin deze heeft 
bijgedragen aan dakloosheid en de mate waarin hiervoor 
hulp is gezocht, bij 120 recent daklozen in Amsterdam
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Schulden 
Schulden kwamen vaker voor bij diegenen die waren uitgezet (p=0.01).We vonden geen associ-
atie tussen de hoogte van de schulden en de mate waarin de schulden hebben bijgedragen aan
dakloosheid, of de mate waarin hulp gezocht is voor de schulden. Van 22 mensen die gokten
gaven er 16 aan dat ze schulden hadden (73%).Van de 73 mensen met schulden gaven er 16 aan
dat ze gokten (22%).

In tabel 9 worden de schulden toegelicht. Inkomensderving door werkloos raken en het bekosti-
gen van de verslaving was bij een kwart de bron van schulden. Men had vooral schulden bij de
verhuurder, bank of energieleverancier. De hoogte van de schulden liep uiteen van 400 tot
400.000 euro, de mediane hoogte was 5.000 euro.185

185 Hoge schulden. Onder de 24 mensen met schulden boven 5.000 euro bevonden zich 23 mannen en 1 vrouw.Tien waren

jonger dan 30 jaar (44%), 6 tussen 30-39 jaar (26%), 5 tussen 40-49 jaar (22%), 2 ouder dan 50 jaar en van 1 was de leeftijd

niet bekend.Voordat men dakloos raakte was bij 71% een verslaving bekend (9 alcohol, 9 drugs en 6 gokken). De schuldei-

sers waren: 11 bij banken, 5 huisbaas, 3 postorderbedrijf, 3 familie, 1 energiebedrijf en 0 bij drugsdealer.

oorzaken schulden n %
werkloos geraakt 15 19
bekostigen drugs 14 18
langdurig niet rondkomen 8 10
terugval inkomen 8 10
gokken 8 10
boetes 7 9
kopen op krediet 6 8
hoge (ziekte) kosten 3 8

totaal 79 100
schuldeisers

verhuurder 32 34
bank 28 35
energiebedrijf 14 18
familie 7 9
postorder 5 6
dealer 1 1

totaal 79 100
hoogte schulden

< 5.000 euro 29 54
5.000-10.000 euro 8 15
10.001-50.000 euro 12 23
> 50.000  euro 4 7
onbekend 26

Tabel 9
oorzaken schulden en schuldeisers tijdens periode met laatste 
woonruimte, bij recent daklozen in Amsterdam april-mei 2004 
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Hulp tijdens laatste woonsituatie

In tabel 10 geven we een overzicht van de mate van hulpverlening die men had gezocht, naar wie
men was verwezen en welke hulp men had gekregen in de periode vòòr men dakloos was
geraakt. De antwoorden moeten met terughoudendheid worden geïnterpreteerd daar tijdens
het afnemen van de interviews bleek dat het chronologisch onthouden en onderscheiden van
problemen en manier van hulp zoeken problemen opleverde. Het blijkt dat er weinig sociale hulp
gezocht was en als er contact was dan vooral met maatschappelijk werk, de sociale dienst en de
schuldhulpverlening. De mate van contact met medische hulpverleners lag veel lager.

Geen enkel contact met de hulpverlening werd gerapporteerd door 43%.186 Binnen de groep die
officieel werd uitgezet had 26% geen enkele vorm van contact met de hulpverlening. Dit per-
centage is hoog gezien men zich in een situatie bevond met dreigende huisuitzetting. Ondanks
dat van de huishoudens die officieel waren uitgezet 70% een vorm van hulp had (gezocht, ver-
wezen en of gekregen) wisten zij hun woning niet te behouden. Deze mensen moeten of niet in
staat geweest zijn geweest om effectieve hulp te organiseren of de hulpverlening wist geen effec-
tieve hulp in te zetten, anders waren deze mensen thans niet dakloos. Hoeveel mensen hadden
“gewoon pech?”

186 Bij de woningcorporaties had onder de groep ontruimden (n=132) 63% geen contact gehad met de hulpverlening voordat

men ontruimd werd (deel 3).
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187 Lutke Schipholt I. Hulp aan de armsten. Medisch Contact 2000; 55(38).

zelf hulp gezocht verwezen hulp gekregen totaal in contact 
Hulpverlening n % n % n % n %
sociaal
maatschappelijk  werk 16 13 6 5 12 41 21 17
sociale dienst 16 13 2 2 7 6 17 14
schuldhulpverlening 15 13 5 4 8 7 17 14
Leger des Heils 8 7 3 3 7 6 9 7
reclassering 4 3 2 2 2 2 6 5
sociaal raadslieden 5 4 2 2 5 4 6 5
Regenboog 4 3 0 0 2 2 5 4
HVO 5 4 0 0 3 3 5 4
vliegende Hollander 2 2 3 3 2 2 5 1
Volksbond 1 1 0 0 0 0 1 1
MDHG 1 1 0 0 1 1 1 1
totaal sociaal* 41 34 12 10 27 23 45 38
medisch
huisarts 3 3 2 2 1 1 5 4
kruispost** 1 1 0 0 0 0 1 1
jellinek alcohol 4 3 2 2 1 1 5 4
jellinek drugs 7 6 2 2 3 3 8 7
GG&GD drugs 5 4 0 0 5 5 5 4
verslavingszorg overig 2 2 0 0 0 0 2 2
GGZ 12 10 4 3 4 3 13 11
GG&GD vangnet 7 6 2 2 3 3 9 7
totaal medisch* 27 23 9 9 21 18 32 27
alle hulpverlening 54 45 28 24 43 37 65 57

*alle recent daklozen die een vorm van contact met een van de sociale of een van de medische hulpverleners hadden.
**Eerstelijnsvoorziening voor illegalen en onverzekerden in de Amsterdamse binnenstad.187

Tabel 10
Hulpverlening voor dakloosheid bij 120 recent daklozen 
in Amsterdam
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Proces van huisuitzetting

In tabel 11 wordt het proces van huisuitzetting getoond bij de 25 recent daklozen die officieel
in Amsterdam waren ontruimd. Een op de vijf had geen mondeling contact met de verhuurder
gehad voordat men ontruimd werd. De meerderheid was op de hoogte van de ontruiming en
had de post van de verhuurder en deurwaarder gelezen. Dit maakt de groep met “gewoon pech”
een stuk kleiner. Een kwart meldde bij de zitting in het kantongerecht aanwezig geweest te zijn
wat niet tot behoud van de woonruimte had geleid.

Eenderde had plannen voor verblijf na uitzetting, vooral bij familie of vrienden. Ruim de helft had
voor de officiële ontruiming (een deel van) zijn of haar spullen uit huis gehaald en drie daklozen
hadden hulp aangeboden gekregen voor opvang na ontruiming. Eenmaal ontruimd blijkt dat voor
de meesten geen hulpverlening klaarstaat om hen op te vangen, terwijl de ontruimden reeds heb-
ben bewezen zelf niet in staat zijn effectieve hulp te organiseren.

Vijf daklozen rapporteerden dat dit de tweede keer was dat men werd uitgezet, vier hiervan offi-
cieel in Amsterdam. Onduidelijk is of hulpverleners hiervan op de hoogte waren. Mogelijk had
beschikbaarheid van voldoende informatie kunnen helpen bij het tijdig inroepen van hulp, om in
te schatten welke hulp bij wie op welke wijze diende te worden ingeroepen ter preventie van
dakloosheid.
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n %
contact met verhuurder

nee 5 21
ja, schriftelijk 7 29
ja, telefonisch 7 29
ja, persoonlijk 4 17

op de hoogte van uitzetting
ja 23 92
nee 2 8

post verhuurder gelezen
ja 20 87
nee, wel ontvangen niet gelezen 2 9
nee, niet ontvangen 1 4

post deurwaarder gelezen
ja 21 88
nee, wel ontvangen niet gelezen 2 8
nee, niet ontvangen 1 4

aanwezig bij zitting kantonrechter
ja 6 25
nee 18 75

plannen voor verblijf na uitzetting
nee 16 68
ja, waarheen 8 32

vrienden/familie 4
opvang 2
zwerven 1
kelderbox 1

spullen weggehaald
ja, alles 4 17
ja, deels 9 39
nee 10 44

aanwezig bij uitzetting
ja 6 24
nee 18 76

opvang aangeboden gekregen
ja 3 12
nee 22 88

*per onderdeel zijn 1 of 2 antwoorden onbekend

Tabel 11
proces van uitzetting bij 25 daklozen* die officieel zijn ontruimd 
in Amsterdam tussen april 2002 en april 2004
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Verblijf na huisuitzetting

In deel 1-3 vroegen we aan bij huisuitzettingen betrokken medewerkers van diverse instellingen
naar de verblijfplaats van mensen die ontruimd waren.Via vragenlijsten ingevuld door woning-
corporaties kregen we hier geen zicht op en via medewerkers van meldpunten extreme over-
last en GG&GD vangnet & advies wisten we van de helft van 190 ontruimde huishoudens de
bestemming na huisuitzetting vanwege het contact wat men met deze huishoudens had door de
netwerkaanpak.

In tabel 12 tonen we een overzicht van de verblijfplaats na ontruiming. Ruim eenderde van de
recent daklozen (35%) had eerst nog bij familie en vrienden gelogeerd voor men definitief dak-
loos raakte.Als mensen onderdak vinden bij familie en vrienden is dit zeker geen reden om aan
te nemen dat men niet in het daklozencircuit terechtkomt.Voor het sociaal netwerk kan het erg
moeilijk zijn om de complexe en meervoudige problematiek van betrokkenen te hanteren en of
hen te verwijzen naar de aangewezen hulpverleners. Het is invoelbaar dat het verblijf bij familie
of vrienden een kortdurende noodopvang betreft waarbij conflicten waarschijnlijk niet uitblijven
bij het ontbreken van kennis over en hulp voor elkaars noden.

188 Laere IRAL van, Buster MCA, Janssen P. Daklozen in een ziekenboeg te Amsterdam.Tijdschr Gezondheidswet 2002; 80 (3): 9-

10. Nationaal Public Health Congres. [abstract]

verblijfplaats n %
familie of vrienden 42 35
buiten slapen 30 25
daklozenopvang 25 21
kraakpand, kelderbox etc. 8 7
onbekend 6 5
buitenland 5 4
opname detentie/ggz/jellinek/ziekenboeg* 4 3
totaal 120 100

*Ziekenboeg voor daklozen te HVO en Leger des Heils188

Tabel 12
verblijfplaats van recent daklozen direct na verlies van 
huisvesting in Amsterdam periode april 2002 – april 2004 
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Door een eenzijdig en achterlopend aanbod van betaalbare woningen via woningcorporaties189

(zelfstandig wonen of niets) en jarenlange wachtlijsten voor een reguliere woning190 is de stap
naar het daklozencircuit voor deze mensen onontkoombaar.Voor begeleid (zelfstandig) wonen
is men direct aangewezen op de maatschappelijke opvang.

Gezien bovenstaande is het begrijpelijk dat de meerderheid van de 120 recent daklozen direct
in het daklozencircuit terecht was gekomen. Een kwart sliep direct buiten, eenvijfde maakte
gebruik van de opvang en 7% verbleef in een marginaal onderkomen als kraakpand of kelderbox.
Een enkeling werd opgenomen in een medische voorziening, wat niet wil zeggen dat een klini-
sche opname voor overigen niet zou zijn geïndiceerd.

Wanneer in daklozencircuit?

In tabel 13 wordt getoond hoe lang het duurde voordat met vanaf het moment van verlies van
huisvesting voor het eerst op straat sliep of in de opvang terechtkwam. Meer dan de helft (55%)
kwam direct in het daklozencircuit terecht en bijna een op drie (29%) binnen drie maanden,
redelijk vergelijkbaar met de bevindingen van het volgen van ontruimde huishoudens in
Groningen.

191
Dit betekent dat de meeste recent daklozen nauwelijks of geen duurzaam sociaal

netwerk hadden om op terug te vallen en zich geen toegang tot de reguliere woonmarkt wisten
te verschaffen. Noodgedwongen is men in het daklozencircuit terecht gekomen.

189 Haan F, Rengers M.Woningcorporaties breken jaarlijks hun beloften. Op papier is de woningnood allang opgelost. De

Volkskrant, 22 januari 2005. [in 1995 werden 30.000 huizen gebouwd, in 2003 slechts 13.000, met name in 56 prioriteitswij-

ken in grote steden werd een stuk minder gebouwd.] 
190 Staps F,Tamminga M. Geen gratis geld voor huurders. NRC, 22 januari 2005. [in 2004 werden 8.000 woningen gebouwd in

plaats van de beoogde 20.000. De wachttijd voor een huurhuis is opgelopen tot drie jaar, voor elk huis dat vrij komt zij er

92 gegadigden].
191 Beukeveld M,Vosselman J, Ligthart L, Polstra L. Over leven op straat. Dak- en thuislozen monitor 2003. Groningen: Bureau

Onderzoek, dienst Sociale Zaken en Werk gemeente Groningen, april 2004.
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duur n %
direct* 56 55
1dag tot 1 week 8 8
1 week tot 1 maand 8 8
1 maand tot 3 maanden 13 13
3 tot 6 maanden 8 8
meer dan 6 maanden 5 5
nog nooit** 4 4
totaal 102 100
onbekend 18 -

* deze personen zijn geïnterviewd in de dagopvang en hebben geen gegarandeerd onderkomen, maar weten elke nacht
weer iets te regelen. ** dit zal waarschijnlijk een overschatting zijn, omdat daklozen moeite hadden zich deze eerste 
periode te herinneren.

Tabel 13
duur tussen moment van verlies woonruimte en buitenslapen 
of gebruikmaken van opvangvoorzieningen door recent daklozen 
in Amsterdam, dakloos geraakt tussen april 2002 en april 2004

Problematiek na verlies huisvesting

Sociale en medische problemen kunnen verergeren, verminderen of verdwijnen al naar gelang de
omstandigheden (eigen woonruimte of dakloos, wel of geen hulp). Psychische klachten en schul-
den staan bij deze zelfrapportage zowel voor als na verlies van huisvesting op de voorgrond
(figuur 2 en 3). Het percentage daklozen dat middelengebruik en gokken rapporteert is relatief
laag en blijkt te zijn afgenomen tijdens dakloosheid vergeleken met de periode vóór het verlies
van huisvesting. Zowel voor als na verlies van huisvesting had een kwart lichamelijke problemen.
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De recent daklozen zelf gaven voor de afname van middelengebruik en gokken als reden aan dat
zij hun verslaving niet meer konden bekostigen sinds zij dakloos waren. In verschillende dwars-
doorsnedenonderzoeken door gehele populaties daklozen lag het percentage middelengebrui-
kers beduidend hoger: alcohol 25-36 procent en drugs 29-54 procent.

192 193 194

Hoewel de definitie van verslaving en risicogebruik per onderzoek verschilt zijn deze cijfers dus-
danig hoger dat het aannemelijk is dat in deze groepen het gebruik hoger ligt dan in de hier
beschreven onderzoeksgroep. In deze onderzoeken zijn de langdurig daklozen oververtegen-
woordigd in tegenstelling tot in dit onderzoek, dat zich beperkt tot recent daklozen. Dit grote
verschil in drugsproblematiek zou een aanwijzing kunnen zijn dat in de eerste dakloze periode 
de schaarse financiële middelen met name worden besteed aan de eerste levensbehoeften, maar 

192 Bruin D De, Meijerman C,Verbraeck H, Braam R, Leenders F,Wijngaart G van de. Zwerven in de 21ste eeuw. Een explora-

tief onderzoek naar geestelijke gezondheidsproblematiek en overlast van dak- en thuislozen in Nederland. Centrum voor

Verslavingsonderzoek, Utrecht, januari 2003.
193 Laere IRAL van, Buster MCA. Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde Dr Valckenier-spreekuren in Amsterdam.

Ned Tijdsch Geneesk 2001; 145(24): 1156-1160.
194 Korff DJ, Deben L, Diemel S, Rensen P, Riper H. Een sleutel voor de toekomst.Tel- en consumentenonderzoek onder dak-

lozen in Amsterdam 1999.Thela Thesis,Amsterdam 1999.

Figuur 2
problematiek voor verlies huis-
vesting, naar voortdurende aanwe-
zigheid na verlies van huisvesting
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Figuur 3
problematiek na verlies huisvesting
naar al dan niet aanwezig zijn voor
verlies van huisvesting
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dat na een langere periode op straat deze prioriteiten vervagen en een verslaving vaker op de
voorgrond komt te staan.

Gokken wordt relatief vaak genoemd door daklozen als probleem voor het verlies van huis-
vesting. In dit onderzoek naar huisuitzettingen bij woningbouwcorporaties en meldpunten komt
gokken nauwelijks naar voren als probleem (deel 2-3). Mogelijk wordt dit door de betrokken
instanties niet opgemerkt ondanks dat dit een belangrijke oorzaak van schulden kan zijn.

Ervaren gezondheid en gewicht
Op de vraag “hoe ervaart u uw gezondheid?” antwoordde eenderde matig tot slecht, zie tabel
14. Er was geen relatie tussen de duur van dakloosheid en de ervaren gezondheid.Aan de hand
van lengte en gewicht hebben we de mate van onder- of overgewicht berekend. De mediane
waarde van de quetelet index is 22. Daklozen hadden vijf keer vaker ondergewicht vergeleken
met het gewicht van Amsterdammers. De waarde van de quetelet index is negatief gecorreleerd
met de duur van dakloosheid (r2=-0.25; p=0.008): hoe langer dakloos des te vaker onderge-
wicht.

195

195 Groenendijk P. Huisartsen schrijven daklozen maaltijden voor.Algemeen Dagblad, 24 maart 2004. [Volgens straatdokter

Marcel Slockers en Luuk Krol van GGD Rotterdam zijn veel dak- en thuislozen ondervoed, met name cocainegebruikers.

Huisartsen zullen beslissen of extra voeding nodig is; eerst voeden dan genezen].

daklozen Amsterdammers*
n % %

hoe ervaart u uw gezondheid?
uitstekend 14 12 20
zeer goed 12 10 24
goed 55 47 39
matig 26 22 14
slecht 9 8 4
onbekend 4 -
quetelet index
ondergewicht (<18.5) 18 16 3
normaal gewicht (18.5-25) 70 63 64
matig overgewicht (25-30) 17 15 26
overgewicht (30+) 7 5 7
onbekend 8 -

* gegevens uit de Amsterdamse gezondheidsmonitor 1999/2000

Tabel 14
ervaren van gezondheid en quetelet index van 120 recent daklozen 
in Amsterdam april-mei 2004
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Basisvoorwaarden sinds dakloosheid

Vrijwel alle basisvoorwaarden zijn minder aanwezig bij daklozen die langer dan zes maanden dak-
loos zijn dan bij de groep die korter dakloos is (tabel 15).Voor het hebben van een legitimatie-
bewijs en een huisarts zijn deze verschillen significant. Een uitzondering hierop vormt de maat-
schappelijk werker of mentor die vaker gekoppeld is aan mensen die al langer dakloos zijn dan
aan mensen die nog maar kort dakloos zijn. Hoewel bekend is dat daklozen een slecht gebit heb-
ben,196 rapporteert amper eenderde een tandarts te hebben. Overigens heeft ook van de daklo-
zen die korter dan een half jaar op straat staan een deel de basisvoorwaarden al verloren.
Opvallend is het hoge percentage daklozen dat geen uitkering heeft (58%). Het is niet waar-
schijnlijk dat deze hele groep geen recht heeft op een uitkering. Met behulp van een beperkte
inzet zou een deel van deze daklozen aan een uitkering geholpen moeten kunnen worden, waar-
mee hun bestaansvoorwaarden aanzienlijk kunnen verbeteren.
Het percentage met een ziektekostenverzekering is duidelijk hoger dan het percentage met een
uitkering.Aangezien dit alleen mogelijk is als mensen werk hebben of particulier verzekerd zijn,
is het niet aannemelijk dat dit inderdaad voor 16% van de daklozen het geval is. Mogelijk speelt
hier mee dat een deel van de recent daklozen zich niet realiseert dat hun ziektekostenverzeke-
ring ook is vervallen op het moment dat zij hun uitkering verloren.

196 Laere IRAL van.Amsterdamse daklozen hebben een slecht gebit.Tandarts Praktijk 2003; 24(11): 26-8. [Van 124 dakloze

bezoekers, van de GG&GD dr.Valckenier spreekuren te Amsterdam, bezocht 26% het afgelopen jaar een tandarts tegenover

77% van de algemene Nederlandse bevolking (CBS). Meer dan de helft (57%) bezocht een tandarts langer dan drie jaar gele-

den en 17%  tussen 1 tot 3 jaar tevoren.Van de dakloze druggebruikers bezocht 40% het afgelopen jaar een tandarts, bij de

overige daklozen (alcoholisten en niet-gebruikers) was dit bij 17% het geval].

totaal <6 mnd dakloos >6 mnd dakloos 
(n=120) (n=63) (n=56)

n % n % n %
in bezit van
legitimatiebewijs 102 86 58 92 44 79
postadres* 66 73 36 75 30 70
uitkering* 39 42 22 46 17 39
ziektekostenverzekering 70 58 41 66 29 55
maatschappelijk werk / mentor 59 50 29 46 30 54
huisarts 73 62 45 73 28 50
tandarts 35 30 18 29 17 30

* Exclusief de 27 personen die bij de Centrale Eenheid Daklozen van de Sociale Dienst zijn geworven. Hier kan een 
postadres en een uitkering  worden aangevraagd. Daardoor is de groep die hier geworven is niet representatief wat 
betreft postadres en uitkering voor de gehele groep recent daklozen.

Tabel 15
basisvoorwaarden voor overleven en zorg naar duur dakloosheid,
bij recent daklozen in Amsterdam, dakloos geraakt tussen 
april 2002-april 2004
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Dakloos en hulp? 

In tabel 16 tonen we een overzicht van contact met de hulpverlening sinds dakloosheid naar soci-
ale en medische hulpverlening. Hoewel bijna alle recent daklozen (93%) in hun dakloze periode
een vorm van contact met de hulpverlening rapporteerden is het bereik van de hulpverlening
naar probleem laag te noemen.

zelf hulp gezocht verwezen naar hulp gekregen totaal in contact 
n % n % n % n %

sociaal
maatschappelijk  werk 28 23 14 12 21 18 36 30
sociale dienst 43 36 14 12 29 24 52 43
schuldhulpverlening 11 9 4 3 5 4 14 12
reclassering 7 6 3 2 5 4 10 8
sociaal raadslieden 6 5 3 2 2 2 8 7
vliegende Hollander 3 3 1 1 0 0 3 3
Leger des Heils 51 43 13 11 43 36 60 40
HVO 27 23 12 10 25 21 41 34
Regenboog 6 5 1 1 4 3 7 6
Volksbond 4 3 1 1 3 3 4 3
MDHG 4 3 0 0 3 3 4 3
diversen* 19 16 8 7 19 16 34 28
totaal sociaal** 97 81 40 33 70 58 100 83
medisch
huisarts 6 5 4 3 4 3 9 8
kruispost 5 4 1 1 5 4 7 6
jellinek alcohol 0 0 1 1 0 0 1 1
jellinek drugs 5 4 6 5 7 6 10 8
GG&GD drugs 4 3 1 1 3 3 5 4
verslavingszorg overig 2 2 1 1 2 2 3 3
GGZ 6 5 2 2 4 3 7 6
GG&GD vangnet advies 7 6 4 3 5 4 12 10
totaal medisch** 22 18 14 12 19 16 32 27
alle hulpverlening 99 85 57 50 78 68 106 93

*advocaat, AMOC, arbeidsbureau, CWI, familie, GAK, Inloop, Justitie, Juttersdok, Kloof, Lichtpunt, Maatwerk, ouders,
Oudwest inloop, Politie, Poortgebouw, Stadsdeelkantoor, Stoelenproject, Streetcornerwork,Tweede mijl, Trefpunt, vrien-
den, Zuiderkerk. ** alle recent daklozen die contact hadden met een vorm van sociale of medische hulpverlening

Tabel 16
hulpverlening sinds dakloosheid bij 120 recent daklozen in 
Amsterdam, dakloos geraakt tussen april 2002 – april 2004
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De opvangvoorzieningen (60%) en financiële zorg (48%) werden het meest om hulp gevraagd.
Het bereik van de medische hulp was erg laag: 8% met de huisarts, 6% met de Kruispost, 14%
met de verslavingszorg en 6% met de GGZ. Een op de tien recent daklozen rapporteerde con-
tact gehad te hebben met GG&GD Vangnet & Advies. Ook deze percentages dienen we voor-
zichtig te interpreteren daar de daklozen in het algemeen zich niet alle details rondom probleem
en hulp goed konden terughalen, in ieder geval lijkt het bereik van de hulpverlening laag.

• Daklozen stellen prioriteiten door zich op de basale behoeften onderdak en inkomen te
richten. Voor problemen met hun gezondheid (verslaving, psychisch en lichamelijk), die in
belangrijke mate het algemeen sociaal functioneren bepalen, maakte men nauwelijks gebruik
van medische voorzieningen.

• Een aanpak waarbij het wachten op het stellen van de zogenaamde ‘hulpvraag’ en hiermee
het tonen van gewenste ‘motivatie’ de doorslag geven of hulp geboden wordt sluit niet aan
bij bestaande multipele problematiek bij mensen met een dreigende huisuitzetting of men-
sen die hun huisvesting reeds hebben verloren.

• Langer op straat betekent minder basisvoorwaarden, meer roesmiddelen, vaker onderge-
wicht, minder hulp en minder vaak een huisarts

Gebruik inloopvoorzieningen

In tabel 17 tonen we een overzicht van de mate waarin recent daklozen gebruik hebben gemaakt
van de opvangvoorzieningen in de maand maart 2004, afgezet tegen medische problemen, om te
zien wie met welke problemen welke locatie bezoekt.

De inlooplocaties waar men terecht kan bij maatschappelijk werk voor sociale hulp en toegang
tot onderdak (het servicecentrum van het leger des Heils en HVO inter@ctief) of voor inko-
men (CED) werden het meest bezocht.Van de inlooplocaties voor douche, rust, koffie en eten
werd de Kloof in de binnenstad door ruim een kwart genoemd.

197 

197 Opgemerkt wordt dat lang niet alle locaties bij alle daklozen bekend waren. Het noemen van de organisatie, de naam van de

voorziening of het adres hielp hen herinneren welke opvang het ook alweer was en of men hier in maart 2004 geweest was.

Men had behoefte aan een ‘wegwijzer’ zoals het voor daklozen gratis blauwe zakboekje van Stichting Voilà. www.stichtingvoila.nl
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Kijken we naar het aantal inloopvoorzieningen dat bezocht werd, door 105 recent daklozen van
wie het gebruik ervan bekend was, dan had 44% geen gebruikt gemaakt van de inloop, 19% had
één locatie bezocht, 10% twee, 11% drie en 16% vier tot twaalf locaties.Van de daklozen die een
inloop bezoeken, kwam 66% op meerdere lokaties. Er is dus een grote overlap tussen de gebrui-
kers van verschillende voorzieningen. Dit onderstreept het feit dat de huidige registratie van
opvangvoorzieningen (op basis van het aantal bezoeken per dag) geen inzicht geeft in de daklo-
zenpopulatie die van de inloop gebruikt maakt, omdat de overlap daarmee niet in kaart wordt
gebracht.

Inloopvoorzieningen zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen binnen de populatie daklozen. De
afbakening van de doelgroepen198 wordt bepaald door medische problemen, met name drugge-
bruik en psychiatrie. In de inloopvoorzieningen waar 11 of meer recent daklozen werden aan-
getroffen was gemiddeld ruim een kwart (27%) verslaafd, had driekwart psychische klachten
(75%) en had een kwart lichamelijke problemen (26%). Het hoge aantal psychische klachten wil
nog niet zeggen dat deze duiden op psychiatrische stoornissen. Het is invoelbaar dat de omstan-
digheden van daklozen somber, verwarrend en angstig kunnen zijn: daklozenstress. In ieder geval
maakt de meerheid geen tevreden indruk met het noemen van dergelijke klachten.

198 Uitkomsten inventarisatie aanbod inloophuizen. Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) afde-

ling Maatschappelijke en Gezondheidszorg, 2003.

Dagopvang n % % verslaafd % psychisch % lichamelijk
CED sociale dienst 41 34 28 69 18
Servicecentrum LdH 40 33 17 78 31
de Kloof 31 26 25 79 24
Blaka Watra 21 18 44 75 19
HVO Interactief 21 18 25 72 20
Tabe Rienkhuis 18 15 36 77 22
Inloop Oud West 17 14 33 80 19
Makom 15 13 15 64 43
De Schakel 11 9 22 80 36
Volksbond DBP 7 6 29 67 0
MDHG 6 5 33 60 40
AMOC 4 3 50 25 25
Volksbond Centrum PS 2 2 0 50 50
Jellinek werk en scholing 2 2 50 50 50
Totaal 120 100 51 56 22

Tabel 17
gebruik van de inloopvoorzieningen door 120 recent daklozen 
naar medische problemen, in Amsterdam in maart 2004
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De vermelding van een doelgroep door de inloopvoorzieningen zegt weinig over de populatie
bezoekers en hun problemen doordat op alle locaties bezoekers komen met in wisselende mate
een combinatie van verslaving, psychiatrie, lichamelijke en sociale problemen: de vier probleem-
gebieden.199 Het uitbreiden van het aantal sociaal medische spreekuren in inloopvoorzieningen of
een duidelijk loket waar deze mensen terecht kunnen is gerechtvaardigd vanuit de bij daklozen
bestaande problematiek. Dit geldt met name op locaties waar de kans op het treffen van recent
daklozen groot is doordat ‘er wat te halen valt’: onderdak, inkomen, praktische steun en medi-
sche zorg tegelijk: de vijf domeinen van Support,200 wat overeen komt met de wensen van (een
deel van) de doelgroep.201

“De arts die door een verslaafde wordt geconsulteerd, zal zich noodgedwongen moeten 
beperken tot zijn specialisme, maar hij zal zoveel mogelijk streven naar een integrale 

benadering van het verslavingssyndroom, waarbij de lichamelijke, psychische en sociale aspec-
ten aandacht verdienen” 202

Gebruik nachtopvang

De aanwezige medische problematiek zoals bovenbeschreven bij gebruikmakers van de inloop is
nagenoeg vergelijkbaar onder gebruikmakers van de nachtopvang in maart 2004 (tabel 18).Van
de recent daklozen sliepen 118 personen totaal 1.342 nachten in de nachtopvang, hiermee werd
38% van het aantal nachten gedekt (118 * 30 nachten = 3.540 nachten).

Kijken we naar het aantal nachtopvangvoorzieningen wat in maart 2004 bezocht werd, door 102
recent daklozen van wie het gebruik ervan bekend was, dan had 36% geen gebruikt gemaakt van
de nachtopvang, 32% had één locatie bezocht, 26% twee en 6% drie tot vijf locaties.Van de dak-
lozen die gebruik maakten van de nachtopvang, bezocht 50% meer dan een lokatie per maand.
Ook hier is dus een grote overlap tussen de bezoekers per maand, en bieden de afzonderlijke
registraties van de voorzieningen dus geen informatie over de gehele groep, zolang de overlap
niet kan worden bepaald.

199 Laere IRAL van. Ketenzorg voor daklozen. Diagnostiek en zorg op vier probleemgebieden tegelijk. Medisch Contact 2004;

59(20): 830-1.
200 Bombeeck JJG, Sluijs TA, Brussel GHA van, Sanderse E, Bossenbroek D. Nulmeting “Support”.Amsterdam: GG&GD,Ambulant

Medisch Team, 1999. [Support ontving in 2000 de Nationale Golden Helix Award voor de ongebruikelijke en vernieuwende

zorgaanpak.]
201 Bombeeck JJG, Boot R, Sanderse E. Food Plaza, overlast door alcohol- en druggebruikers.Amsterdam: GG&GD/SSCW,

October 2002. [Van 118 geïnterviewde personen rond Food Plaza gaven er 80 aan 24 uurs toegang tot opvang/gebruiks-

ruimten te wensen met het bieden van maaltijden en medische hulpverleners].
202 Geerlings PJ. Medische aspecten van de heroïneverslaving. Ned Tijdschr Geneesknd 1979; 123 (27): 1148-54.
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Meer dan de helft van de daklozen (n=64) had in de maand maart 2004 buiten geslapen,
gemiddeld 14 nachten.203 Dit betekent dat gemiddeld 25% van het totaal aantal nachten buiten
geslapen werd door mensen die kort daarvoor nog in hun eigen woonruimte verbleven.Dit komt
overeen met het feit dat 23% van de geïnterviewden de afgelopen nacht buiten heeft geslapen.
Bijna de helft (47%) sliep in de opvang en 27% bij familie of vrienden of op overige plekken zoals
kelderboxen, hotels, tuinhuisjes en auto’s. Dit geeft aan dat het zoeken naar onderdak een inten-
sieve aangelegenheid is of dat het aanbod niet maanddekkend of (in variatie) niet op de behoef-
ten afgestemd is.Waarom ‘kiezen’ recent daklozen er anders voor om buiten te slapen?

Waarom buitenslapen?
De redenen die recent daklozen noemden om buiten te slapen, onder 47 mensen die een deel
van de maand buiten geslapen hadden, waren: geen plek204 door 37 (77%), fijner dan in nachtop-
vang 5, buiten lopen 2 en 2 wisten niet van de opvangmogelijkheden.Van acht recent daklozen
die alleen maar buiten geslapen hadden meldde er 2 dat ze het buiten fijner vonden dan in de
nachtopvang, 2 vonden geen plek, 1 had een tent en 3 gaven geen reden. Het betroffen zeven
mannen en een vrouw van gemiddeld 31 jaar die relatief langer dan heel recent dakloos waren,
waarvan de helft drugs gebruikte en bijna allen redelijk vaak gebruik maakte van de inloopvoor-
zieningen.

203 Lindeman E, Crok S, Slot J, Deben L. Daklozen in Amsterdam. Daklozen en niet-daklozen aan het woord.Amsterdam: HVO-

Querido, Dienst O+S, UvA, 2004. [van 95 daklozen verbleef de afgelopen twee weken: 29% in de nachtopvang, 18%  op

straat en 12% bij familie of vrienden].
204 Wolf J, Nicholas S, Hulsbosch L, e Pas S te, Hoogenboezem G, Oort M van. Jaarbericht 2003 Monitor Maatschappelijke

Opvang. Utrecht:Trimbos-instituut, 2003. [Het aantal mensen dat aanklopt bij de maatschappelijke opvang blijft groeien, in

2001 registreerden de bijna 500 bij de Federatie Opvang aangesloten opvanginstellingen 51.000 aanmeldingen, een stijging

van 20% vergeleken bij 1999. De cijfers wijzen op een groeiende groep mensen die zich in de samenleving moeilijk staande

kan houden en aangewezen is op langduriger bemoeienis van de opvanginstellingen; in 2001 waren er 17.002 afwijzingen, een

stijging van 39% ten opzichte van 1999.]

Nachtopvang n % % verslaafd % psychisch % lichamelijk
Stoelenproject 31 26 15 77 29
HVO de Veste 30 25 21 68 33
LdH de Haven 26 22 26 74 25
HVO passantenhotel 12 10 18 46 0
LdH de Gastenburg 11 9 40 73 ?
HVO Zuidoost 1 1 0 0 0
overig* 18 15 ? ? ?
totaal 118 100 51 56 22
* opvang in andere steden, in auto’s, tenten etc.

Tabel 18
gebruik van nachtopvang naar medische problemen door 
recent daklozen in maart 2004 in Amsterdam
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4 Met problemen zonder adequate hulp voor 
en na huisuitzetting 

Naar de vraag aan het begin van deel 4 kunnen we stellen dat huisuitzettingen voor een sub-
stantieel deel een bron van dakloosheid zijn: 39% van 120 recent daklozen bleek ontruimd. Dit
waren significant vaker huishoudens van Nederlandse herkomst. Mannen waren in de meerder-
heid en de uitgezette huishoudens woonden vaker alleen.

Er is geen hoofdoorzaak van verlies van eigen woonruimte aan te wijzen daar de problemen als
in een kluwen verweven zijn: op de voorgrond staan schulden, verslaving en psychische proble-
men. Gokken en lichamelijke problemen kwamen vaker voor dan dat medewerkers van woning-
corporaties of meldpunten overlast (in deel 3) wisten te vermelden. De door recent daklozen
zelf genoemde belangrijkste reden van huisuitzetting blijkt hooguit richtinggevend voor de aan-
wezigheid van het probleem.

Tijdens de laatste woonsituatie had de meerderheid (57%) geen contact met de hulpverlening
gehad om hen gericht te helpen met hun problemen.Van de groep die ontruimd was had 54%
een vorm van hulpverlening gehad. Desondanks wisten zij hun woning niet te behouden. Dit
bewijst dat deze huishoudens niet in staat zijn zelf hun problemen het hoofd te bieden, zij weten
geen effectieve hulp te vinden en of de hulpverlening weet geen adequate hulp te bieden. In
tegenstelling tot eerder onderzoek had het verschijnen op de zitting bij kantonrechter niet tot
minder uitzettingen geleid.

Na ontruiming werden drie recent daklozen opgevangen door de hulpverlening. Ruim de helft
stond direct op straat, ruim eenderde verbleef nog enige tijd bij familie of vrienden waarvan de
helft na drie maanden definitief dakloos was geraakt. Door een eenzijdig woonaanbod van
woningcorporaties en lange wachttijden voor een reguliere woning stond een groot deel van de
ontruimde huishoudens gedwongen op straat.

Tijdens dakloosheid maakte men vaak gebruik van voorzieningen waar men terecht kan voor de
basisvoorwaarden onderdak en inkomen. Ondanks een hoge mate van aanwezigheid van gezond-
heidsproblemen was het contact met medische voorzieningen gering. Schulden en psychische
klachten stonden zowel voor als na verlies van woonruimte op de voorgrond.Verslaving aan alco-
hol of drugs was tijdens dakloosheid afgenomen ten opzichte van de periode dat men nog woon-
de, mogelijk doordat men zich in de eerste periode van dakloosheid op de basisvoorwaarden
richt, die overigens significant minder vaak aanwezig waren naarmate men langer dan een half jaar
dakloos was. Problemen en hulp zijn hiermee onvoldoende op elkaar afgestemd.
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Een groot deel van de daklozen had geen gebruik gemaakt van de inloopvoorzieningen (44%) en
van de nachtopvang (36%). De rest had (in maart 2004) 1-16 inloopvoorzieningen en 1-5 nacht-
opvangvoorzieningen in wisselende frequentie bezocht. Slechts een beperkte groep van de
gebruikers van de dag en nachtopvang beperkte zich tot 1 opvang. De meerderheid bezocht
meerdere lokaties in een maand.Alle locaties werden bezocht door recent daklozen met diver-
se sociale en medische problemen waarvoor zij nauwelijks hulp hadden ingeroepen. Van de
recent daklozen had gemiddeld 25% buiten geslapen terwijl zij vlak daarvoor nog in een eigen
woonruimte verbleven. Meer dan de helft had gemiddeld 14 nachten buiten geslapen, acht per-
sonen hadden de hele maand buiten geslapen. Driekwart van de buitenslapers had geen plaats in
de nachtopvang kunnen vinden.
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5 Antwoorden? 

Wat leren we van de rapportage van gegevens door woningcorporaties en meldpunten extreme
overlast en de resultaten van interviews met recent daklozen? Op de centrale vraag ‘hoeveel
mensen in Amsterdam worden hun huis uitgezet én hoeveel van hen belanden in het daklozen-
circuit?’ kunnen we de volgende antwoorden geven.

Huisuitzettingen 

1) Hoeveel huisuitzettingen vinden in Amsterdam plaats? 3.9 uitzettingen per 1000 woningen.
2) In welke mate vinden huisuitzettingen plaats bij woningcorporaties en bij particuliere verhuurders?

63% via woningcorporaties: 3.5 per 1000 woningen; via particuliere verhuurders maximaal 4.2
per 1000 woningen.

3) Wat zijn de belangrijkste redenen van huisuitzettingen? Wat is de verhouding tussen uitzettingen
vanwege huurschuld en vanwege overlast? Naar schatting 3% van 34.000 huishoudens met huur-
schulden wordt uitgezet; naar een redelijk betrouwbare schatting minimaal 86% van alle uit-
zettingen vindt plaats op basis van huurschuld. Naar een redelijk betrouwbare schatting vindt
minimaal 4% van alle uitzettingen plaats vanwege overlast. Er zijn naar schatting 1.000 extre-
me overlast meldingen per jaar. Hiervan werd bij woningcorporaties en particuliere ver-
huurders jaarlijks circa 5% ontruimd (40-50 per jaar).Van ontruimde overlasthuishoudens had
23% tevens huurschulden.

4) Welke huurders hebben een verhoogde kans op het maken van huurschulden? Alleenstaande man,
eenoudergezin, Surinaamse herkomst, 25-54 jaar, verslaving en psychische problematiek.

5) Welke huurders hebben een verhoogde kans op het veroorzaken van overlast? Alleenstaande man,
25-54 jaar, verslaving, onmaatschappelijk gedrag en psychische problemen 

6) Welke huurders hebben een verhoogde kans op huisuitzetting? Alleenstaande man, 25-54 jaar,
Nederlandse herkomst, huurschuld, onrechtmatig wonen, drugs, alcohol én drugs, geen huis-
bezoek, geen contact met verhuurder of hulpverlening.

7) Welk hulpverlening wordt door wie ingeschakeld ter voorkoming van huisuitzetting? Woning-
corporaties verschillen sterk in de mate waarin zij hulpverlening inschakelen. Een groot deel
beperkt het contact tot schriftelijke aanmaningen, en heeft geen persoonlijk contact met de
verhuurder om tot oplossingen te komen. Schuldhulpverlening wordt door alle corporaties
aangedragen, maar de huurder moet zelf het initiatief nemen.
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Dakloosheid 

8) Waar verblijven huurders nadat zij zijn uitgezet?Van 120 recent daklozen verbleef 35% tijdelijk
bij familie en vrienden, 25% sliep buiten en 21% verbleef in een nachtopvang.Verblijf bij fami-
lie en vrienden is geen garantie tegen dakloosheid.

9) In welke mate dragen huisuitzettingen bij aan dakloosheid? Van 120 recent daklozen was 39%
dakloos na een officiële huisuitzetting, een aanzienlijke bijdrage.Van de daklozen die door
uitzetting dakloos waren geworden, was 92% uitgezet wegens huurschulden en 8% wegens
overlast. Dit komt overeen met de verhoudingen zoals we die bij alle uitgezetten zien.

10) Welke huurders hebben een verhoogde kans om dakloos te raken? Alleenstaande mannen die
ontruimd worden door een combinatie van huurschulden, verslaving en of psychiatrische
problemen, die niet in contact komen met verhuurder, geen schuldhulp ontvangen of geen
contact met medische hulpverlening hebben. Daarnaast mensen voor wie een einde inter-
ventie verklaring wordt afgegeven door de meldpunten extreme overlast.

11) Hoe lang duurt het voordat uitgezettenen in het daklozencircuit terechtkomen? Van 120 recent
daklozen raakte 55% direct na huisuitzetting dak- of thuisloos, na drie maanden de helft van
de groep die eerst nog bij familie of vrienden verbleef. Meer dan de helft had gedurende een
maand gemiddeld 14 nachten buiten geslapen en geen plaats in de nachtopvang kunnen vin-
den.

12) Welke hulpverlening wordt er door wie ingeschakeld om dakloosheid na uitzetting te voorkomen?
Bij huurschuld schakelt geen van de betrokken instanties hulp in om te voorkomen dat men-
sen dakloos worden. Er wordt geen vervangend onderdak aangeboden. Deels ten gevolge
van het feit dat het vaak niet mogelijk is contact te krijgen met de uitgezette huishoudens.
Geen van de uitgezetten had bij uitzetting opvang aangeboden gekregen.
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Deel 5
Dakloos na huisuitzetting

Conclusies en aanbevelingen

“Het is mijn lot om de partij van de onderdrukten te kiezen” 205

205 Voltaire. Gedachten. Den Haag: L.J.C.Boucher, 1958.
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Inleiding 

Sociale uitsluiting en huisuitzettingen

Recent onderzoek206 laat zien dat een cumulatie van problemen tot sociale uitsluiting leidt, wat
vooral samenhangt met een slechte gezondheid en op de tweede plaats met een laag inkomen.
Een toename van het aantal huisuitzettingen is een signaal dat een groeiende groep sociaal uit-
geslotenen207 onvoldoende daadkracht én mogelijkheden heeft om de eigen verantwoordelijkheid
te nemen. Dit is in tegenstelling tot het uitgangspunt van de aankomende Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, waarbij men er vanuit gaat dat mensen zoveel mogelijk hun eigen problemen
oplossen of hun eigen hulp organiseren.

In dit afsluitende deel proberen we de onderzoeksvragen, gesteld rond het thema dakloos na
huisuitzetting, te beantwoorden en aanbevelingen te geven voor beleidsverbetering van preven-
tie van huisuitzettingen en preventie van dakloosheid.Tevens wordt bezien hoe het zorgaanbod
van GG&GD Amsterdam hierbij zou kunnen ondersteunen.

206 Jehoel-Gijsbers G. Sociale uitsluiting in Nederland.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP-publicatie 2004/17, oktober

2004. [Eén op de tien volwassen Nederlanders heeft te maken met één of meer vormen van sociale uitsluiting. Belangrijke risi-

cogroepen zijn alleenstaande ouders, uitkeringsontvangers, mensen die werkloos zijn geweest, niet-westerse allochtonen en

mensen met een slechte beheersing van de Nederlandse taal. Een combinatie van risicofactoren leidt tot een hogere mate van

sociale uitsluiting.]
207 De voor-islamitische dichter as-Sjanfara behoorde tot de sa’aliek: arme vagebonden, die hun stam al of niet vrijwillig hadden

verlaten, bijvoorbeeld als gevolg van een misdrijf. In hun odes leggen zij de nadruk op hun eenzaamheid en individualiteit, en er

is geen gelukkige thuiskomst in de stam. Uit: GJ van Gelder. Een Arabische tuin. Klassieke Arabische poëzie. Amsterdam:

Uitgeverij Bulaaq, 2000: pg 37.
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2 Antwoorden op drie onderzoeksvragen 

De bevindingen uit deel 1-4 worden aan de hand van de drie onderzoeksvragen samengevat en
van commentaar voorzien.

Vraag 1: hoeveel huishoudens met welke risicofactoren worden hun woning uitgezet én
hoeveel van hen belanden in het daklozencircuit?

Aantal huishoudens? 

Amsterdam telt ruim 311.000 huurwoningen in de sociale en particuliere sector, dit is 84% van
het woonaanbod. Hiervan krijgen circa 6.000 huishoudens jaarlijks een vonnis tot ontruiming
(2%). Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam neemt de laatste jaren toe van 1.159 in 2001 tot
1.469 in 2004. Per 1000 woningen vinden gemiddeld 3.9 huisuitzettingen plaats: 3.7 per 1000
woningen in de sociale sector en maximaal 4.2 per 1000 particuliere huurwoningen.

Huurschuld staat als reden van uitzetting duidelijk op de voorgrond (circa 90%), overlast draagt
in geringe mate bij (circa 5%) naast onrechtmatig bewonen (5%). In totaal wordt circa 3% van de
34.000 huishoudens met een maand of meer huurschuld uitgezet.Van de circa 1.000 extreme
overlasthuishoudens worden 40-50 huishoudens per jaar uitgezet.

Risicofactoren? 

In deel 1-2 (praktijk en cijfers) zagen we dat probleemhuurders die worden uitgezet meestal
alleenstaande mannen zijn van Nederlandse afkomst tussen de 30 en 50 jaar. Psychiatrische
stoornissen en verslaving worden door betrokken partijen frequent als onderliggende proble-
matiek van huurschulden en of overlast genoemd. Huurschulden worden met name gezien bij
alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen met kinderen en mensen met een uitkering of laag
inkomen. De meest problematische overlastgevallen zijn psychiatrische patiënten, (drugs)ver-
slaafden en mensen met niet te corrigeren antisociaal gedrag.

In deel 3 waarin via vragenlijsten gegevens over huishoudens met een (dreigende) huisuitzetting
zijn verzameld (275 via woningcorporaties en 190 via meldpunten extreme overlast ) zagen we
bij de uitgezette huishoudens via woningcorporaties vaker alleenstaanden, vaker mensen die in
Nederland geboren zijn en vaker huishoudens zonder kinderen. Hoewel de meerderheid van de
met uitzetting bedreigde huishoudens uit alleenstaande mannen bestond, betrof 16% van de uit-
gezette huishoudens een gezin met kinderen.
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Bij de huishoudens die werden uitgezet door woningcorporaties was, naast de financiële proble-
men, de volgende problematiek bij hen bekend: drugs (12%), psychiatrie (11%), alcohol (5%), gok-
ken (3%), ziekte of handicap (2%).Wanneer drugsproblematiek speelde was de kans significant
verhoogd om uitgezet te worden. Enkele woningcorporaties hebben actief huisbezoeken uitge-
voerd. Huishoudens waarbij een huisbezoek was gedaan werden significant minder vaak uitgezet.

Bij de huishoudens die na interventie van de meldpunten extreme overlast bekend waren zagen
we de volgende problemen: drugs (49%), psychiatrie (40%), alcohol (19%). Een kwart van de over-
lastgevers had een huurschuld bij wie het ontbreken van schuldhulp een verhoogde kans op huis-
uitzetting gaf. Overlastgevers die contact met de huisarts hadden werden significant minder vaak
uitgezet.

In deel 4 (recent daklozen n=120) zagen we een ruime meerderheid van mannen van Neder-
landse herkomst die in Amsterdam dakloos waren geraakt.Alleenstaanden, schulden, zeer exces-
sief gebruik van alcohol en psychische klachten waren significant vaker aanwezig bij de recent
daklozen die dakloos waren na huisuitzetting. Gokken werd door recent daklozen relatief vaak
genoemd (19%) als probleem voor het verlies van huisvesting. Bij woningbouwcorporaties en
meldpunten kwam gokken nauwelijks naar voren als probleem. Mogelijk wordt een gokverslaving
door de betrokken instanties niet opgemerkt.

Bij de interpretatie van deze gegevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat meld-
punten een veel actievere outreach gerichte aanpak hebben richting overlasthuishoudens dan
woningcorporaties richting huishoudens met huurschuld. De onderliggende voornamelijk medi-
sche problematiek zal daarom voor een belangrijk deel onopgemerkt blijven bij woningcorpora-
ties bij de huishoudens met huurschuld. Desondanks is, zover woningcorporaties contact heb-
ben met hun probleemhuurders, ook bij deze groep al bij een substantieel deel onderliggende,
niet-financiële, problematiek bekend, waaruit blijkt dat huisuitzetting vanwege huurschuld zeker
niet alleen een financieel probleem is, maar eveneens een uiting van complexe sociale en medi-
sche problematiek.

Dakloos na huisuitzetting? 

Hoewel medewerkers van woningcorporaties aangeven dat zij vermoeden dat slechts een klein
deel van de uitgezette huishoudens dakloos raakt en dat de meerderheid onderdak vindt bij fami-
lie of vrienden (deel 1), blijkt bij specifieke navraag dat zij nauwelijks informatie hebben over waar
huishoudens heengaan na uitzetting (deel 3). Navraag bij de recent daklozen leert ons dat 39%
van hen via een officiële huisuitzetting de eigen woonruimte had verloren. Meer dan de helft van
hen stond direct na verlies van eigen woonruimte op straat (55%), bijna eenderde (29%) drie
maanden later na een eerste verblijf bij familie of vrienden of in marginale huisvesting. Deze gege-
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vens doen vermoeden dat huisuitzettingen zeker een rol spelen als definitieve stap naar dak-
loosheid en dat er bovendien geen zicht is op deze groep na uitzetting vanuit de betrokken
instanties, met name bij uitzettingen naar aanleiding van huurschuld.

Van ontruimde overlasthuishoudens bekend bij meldpunten extreme overlast (n=136) was de
bestemming na uitzetting bij 55 huishoudens bekend, hiervan raakten er 26 dakloos.Van de ove-
rige 29 huishoudens is de woonsituatie onzeker en bestaat er een redelijke kans dat deze huis-
houdens na verblijf bij familie, vrienden of na detentie alsnog dakloos raken.
Het is aannemelijk dat van de overlasthuishoudens waarvan de bestemming na uitzetting niet
bekend is een vergelijkbaar aantal huishoudens dakloos raakt. Hoewel overlast een beperkte bij-
drage aan het totaal aantal huisuitzettingen levert is de kans op dakloosheid vermoedelijk aan-
zienlijk indien men ten gevolge van overlast wordt uitgezet. Hoewel drugsproblematiek en
onmaatschappelijk gedrag bij de meerderheid (89%) van de dak- of thuisloos geraakte overlast-
gevers werd aangetroffen, bleek geen enkele vorm van problematiek of contact met hulpverle-
ning een significant verhoogd risico op dakloosheid te tonen, mede door de kleine getallen.

Verplaatsen van problemen

De toename van het aantal huisuitzettingen is een ernstige situatie. Te meer daar de reguliere
woonmarkt lange wachtlijsten kent en de capaciteit van de maatschappelijke opvang beperkt is.
Huishoudens die worden uitgezet en geen eigen sociaal vangnet (meer) hebben raken noodge-
dwongen dakloos en zijn hiermee aangewezen op de maatschappelijke opvang en specifieke
voorzieningen voor dak- en thuislozen.

Conclusie 1

• Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam, ruim 1.300, neemt de afgelopen jaren toe.
• Een problematische huurschuld, als meest voorkomende reden van een (dreigende) huis-

uitzetting, is een signaal van onderliggende sociale en medische problematiek.
• Een cumulatie van financiële problemen, verslaving (alcohol, drugs en gokken) en of psychi-

sche klachten, bij overwegend alleenstaande Nederlandse mannen, geeft een verhoogd risi-
co op huisuitzetting.

• Zonder actieve inzet van hulp raken risicohuishoudens gedwongen dakloos, een huisuitzet-
ting lost problemen niet op.

• De combinatie huurschulden en drugsproblematiek leidt significant vaker tot huisuitzetting.
• Voor amper eenderde van de recent daklozen was verblijf bij familie of vrienden een tijde-

lijk onderkomen, de meerderheid stond na huisuitzetting direct op straat.
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Vraag 2: wat wordt er aan preventie van huisuitzettingen gedaan en wat is het bereik van
de hulpverlening? 

Op verschillende manieren wordt thans in Amsterdam ingezet op preventie van huisuitzettingen.
Worden de meest problematische huishoudens hiermee bereikt? 

1) Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

Uit de diverse registraties (deel 2) blijkt dat de sociale dienst, algemeen maatschappelijk werk en
de schuldhulpverlening (inclusief de Vliegende Hollander) een kwart van hun cliënten naar elkaar
verwijst. Door de instanties wordt men name vanuit het aanbod geregistreerd en beperkt over
de kenmerken en problemen, waaronder een dreigende huisuitzetting, van deze mensen (vraag)
zodat we geen zicht hebben op het effect van preventieve hulp. Bij ongeveer een op de zeven
huishoudens weet de schuldhulpverlening een dossier af te ronden, de helft valt na een eerste
contact af en wordt geboekt als afspraakontrouw of niet gemotiveerd. De drempels voor het
verkrijgen van schuldhulp zijn met name voor verslaafden en psychiatrische patiënten veel te
hoog, zij kunnen niet aan alle eisen voldoen, terwijl juist deze mensen een verhoogd risico heb-
ben op een huisuitzetting. De meerderheid van de daklozen kampt met verslaving en of psychi-
atrische stoornissen.

2) Convenant schuldhulp

De aanpak van probleemhuurders door de diverse woningcorporaties vertoont overeenkomsten
en verschillen en is vooral gericht op huurschulden.Via een convenant tussen de woningcorpo-
raties en de schuldhulpverlening probeert men het aantal huurschuldenaren te beperken. Het
effect van deze maatregel is niet te achterhalen uit registraties van woningcorporaties en de
schuldhulpverlening. Bij individuele corporaties kan mogelijk het aantal huisuitzettingen vermin-
deren maar voor de hele stad schiet het effect tekort, gezien de toename van het aantal huisuit-
zettingen. Particuliere verhuurders zijn niet bij het convenant betrokken.

We vermoeden dat het convenant alleen die huishoudens ten goede komt die zelf contact met de
schuldhulp weten te krijgen en te behouden. Zij die niet spontaan reageren op een schriftelijke uit-
nodiging blijven verstoken van hulp en lopen een reële kans om uitgezet te worden indien onder-
liggende problemen (analfabetisme, taal, gezondheid) niet in beeld komen bij de hulpverlening.
De grootste probleemgevallen worden waarschijnlijk niet bereikt of vallen diegenen af die niet
aan de eisen van de schuldhulpverlening kunnen voldoen (zoals het niet mogen maken van nieu-
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we schulden en het niet nakomen van afspraken, naast het papierwerk208). Van met uitzetting 
bedreigde huishoudens via woningcorporaties had driekwart financiële problemen. Ontruimden
hadden significant minder vaak contact met de schuldhulpverlening en nauwelijks contact met de
medische hulpverlening, terwijl de ontruimden significant vaker een drugsprobleem hadden.

De praktijk en cijfers (deel 1-2) leren dat er geen duidelijk beleid is voor het bieden van hulp-
verlening en om de intake procedure met succes af te ronden.Wanneer huishoudens dreigen te
worden uitgezet op basis van huurschulden blijkt dat er door het ontbreken van persoonlijk con-
tact door de woningcorporaties geen hulp wordt ingeschakeld voor onderliggende problemen
als verslaving en psychische problemen. De onderzoeksgegevens laten zien dat deze problemen
toch duidelijk spelen, zoals bekend bij slechts eenderde van de woningcorporaties die actief con-
tact met de huurders zoeken. Een intensieve outreach gerichte netwerkaanpak zoals bij woon-
overlast toont dat het bereik van hulp voor juist deze problemen sterk verhoogd kan worden
(deel 3).

3) Huisbezoek

Enkele woningcorporaties zoeken zelf actief contact met probleemhuurders die niet reageren op
schriftelijke uitnodigingen om huurschulden aan te pakken. Het doen van een huisbezoek heeft
een preventief effect. We zagen significant minder huisuitzettingen bij met uitzetting bedreigde
huishoudens met wie de woningcorporaties persoonlijk contact hadden gehad.Tijdens een der-
gelijk contact kunnen onderliggende problemen worden gesignaleerd waarvoor men gericht hulp
kan inroepen.

De aanpak waarbij een huisbezoek centraal staat, bij probleemhuishoudens met dreigende huis-
uitzetting door huurschulden, is mede vormgegeven door de Vliegende Hollander209. Een derge-
lijke aanpak is effectief doch het bereik is gering: van de ontruimde huishoudens bij woningcor-
poraties had 5% en bij overlasthuishoudens had 2% contact gehad met Vliegende Hollander, van
de recent daklozen 1%. Opgemerkt wordt dat het bereik van huurschuldenaren door de schuld-
hulp gering is (naar schatting 4% van het totaal aantal huurschuldenaren). Ook voor de medische
problemen, die bekend waren bij de woningcorporaties, was het bereik van de medische zorg
laag.

208 Volgens de Amsterdamse armoedemonitor (nr 7, 2004) maakten in het jaar 2000 bijna 2.000 mensen gebruik van formulie-

renbrigades, in 2003 waren dit er ruim 11.000. Dit is een signaal dat een grote groep mensen onvoldoende in staat is hun

papierwerk te organiseren.
209 Een organisatie die is opgericht vanuit de maatschappelijke opvang. Men signaleerde dat een toenmend aantal mensen wordt

ontruimd door huurschulden. Men is mensen met dreigende huurschulden op gaan zoeken om hen hulp te bieden. De

Vliegende Hollander verricht hiermee een taak die de verhuurders, schuldhulp en algemeen maatschappelijk werk toebe-

hoort.
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4) Netwerkaanpak overlast

Bij de overlasthuishoudens zagen we dat een kwart tevens huurschulden had maar ondanks het
aanwezige netwerk was de schuldhulpverlening beperkt betrokken en waren niet aangepakte
schulden oververtegenwoordigd onder de ontruimde overlastgevers. Het bereik van de hulp
voor verslaving en psychiatrische problemen lag hoog, driekwart van de overlasthuishoudens had
contact met de verslavingszorg en of GGZ door de netwerkaanpak en zorgcoördinatie vanuit
GG&GD Vangnet en Advies. Contact met de huisarts had een preventief effect daar men dan
minder vaak werd uitgezet.

Bij een niet te corrigeren situatie wordt voor overlasthuishoudens door het hulpnetwerk een
einde interventie verklaring afgegeven waarmee de meerderheid ontruimd wordt (deel 3). De
kans is groot dat deze mensen in het daklozencircuit terechtkomen. Problemen worden ver-
plaatst, mensen verliezen hun basisvoorwaarden naarmate zij langer dakloos zijn en de benodig-
de sociale en medische hulp blijft langer uit, zoals we bij de recent daklozen zagen. Een einde
interventie verklaring biedt geen oplossing vanuit de hulpverlening voor de betreffende huis-
houdens.

Bereik hulpverlening dreigende huisuitzetting?

Huishoudens met een dreigende huisuitzetting hadden iets vaker contact met sociale hulp dan
met de medische hulp, ondanks de hoge mate van aanwezigheid van medische problemen. De
huidige aanpak van woningcorporaties is vooral gericht op een schriftelijke, algemene en ano-
nieme verwijzing naar de financiële hulp. Aan onderliggende medische problemen wordt geen
enkele aandacht besteed.

Een outreach gerichte netwerkaanpak zoals bij de meldpunten verhoogde met name het bereik
van medische hulp.Hoewel huurschuld in eerste instantie een puur financieel probleem lijkt, blijkt
dat ook bij deze groep vele onderliggende medische problemen spelen, waardoor een aanpak
zoals die bij overlast wordt ingezet, ook gerechtvaardigd is voor huishoudens met problemati-
sche huurschuld.

Algemeen gesteld kan de problematiek die leidt tot een situatie van een (dreigende) huisuitzet-
ting en dakloosheid worden aangeduid als sociaal medische problematiek. Het gaat hierbij om
een cumulatie van problemen waarvoor twee soorten zorg zijn aangewezen: sociale zorg (onder-
dak, inkomen en bezigheden) en medische zorg (verslaving, geestelijk en lichamelijk).
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Conclusie 2

• Een aanpak waarbij men zich alleen richt op het schriftelijk wijzen op financiële hulp, zoals
door meeste woningcorporaties wordt gehanteerd, is niet effectief ter preventie van huis-
uitzettingen.

• Een dreigende huisuitzetting vraagt, ongeacht de onderliggende problematiek, om een huis-
bezoek vanuit de eerste persoon die de problemen signaleert: de verhuurder. Op basis van
dit huisbezoek kan vanuit een netwerk van sociale en medische hulpverleners de benodig-
de zorg worden gecoördineerd, juist vanwege de onderliggende problematiek.

• Overlasthuishoudens met een einde interventieverklaring vereisen een aanpak met drang en
zo nodig dwang, (ongeacht het ontbreken van acuut gevaar of een psychiatrische stoornis
in engere zin), vanuit een significant verhoogde kans op dakloosheid naast de schade die
directe omgeving en maatschappij door deze huishoudens wordt toegebracht.

Vraag 3: wat wordt er aan preventie van dakloosheid gedaan in geval huishoudens ont-
ruimd zijn en wat is het bereik van de hulpverlening van recent daklozen?

Preventie?

Het antwoord op de vraag of in Amsterdam preventie van dakloosheid plaatsvindt is “nee.” Er
worden geen maatregelen ingezet om dakloosheid te voorkomen. Eenmaal ontruimd dienen de
betrokken huishoudens zelf hun weg te vinden. Een weg die zij tijdens wonen al niet konden vin-
den. Een weg die vervolgens gepaard gaat met dieper verlies van basisvoorwaarden naarmate
men langer dakloos is. Sociale en medische zorg weet men zeer beperkt te vinden. Dit is een
ernstige situatie daar de samenleving hiermee mensen, die voornamelijk door verslaving of psy-
chiatrische problemen niet voor zichzelf kunnen zorgen, aan hun lot overlaat. Deze meeste
extreme vorm van sociale uitsluiting zien we terug in het feit dat de helft van de recent daklo-
zen (n=120) direct na verlies van eigen woonruimte op straat stond zonder hulp bij het vinden
van onderdak. Noodopvang bij familie of vrienden blijkt van beperkte duur en is geen garantie
dat men niet dakloos raakt.

Bereik hulpverlening recent daklozen?

Tijdens wonen hadden vier op de tien recent daklozen contact gehad met de sociale hulpverle-
ning en een kwart met de medische hulpverleners, ondanks de hoge mate van financiële en medi-
sche problemen. Binnen de groep die was uitgezet had bijna driekwart contact met de hulpver-
lening gehad maar desondanks hun woonruimte niet weten te behouden. Ook een bezoek aan
de kantonrechter had geen preventief effect.
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Is men eenmaal dakloos dan verliest men al spoedig de basisvoorwaarden. Mensen die langer dan
een half jaar dakloos waren hadden significant minder vaak een legitimatiebewijs en een huisarts
dan diegenen die korter dakloos waren. Het bereik van de sociale hulpverlening voor onderdak
en een uitkering lag bij recent daklozen relatief hoog, met name omdat de recent daklozen vaak
zelf deze primaire behoeften zochten. Het bereik van medische hulp blijft laag.

Ten opzichte van de wonende periode namen schulden en psychische klachten toe in de daklo-
ze periode. Problemen met gokken en druggebruik namen af. Het feit dat veel recent daklozen
sociale hulp hadden gezocht en bereid en in staat waren hun verslaving tijdelijk naar de achter-
grond te verplaatsen, is een indicatie dat binnen deze groep de motivatie aanwezig is om met
behulp van hulpverlening de situatie te keren. De afname van gokken en druggebruik zou een
aanwijzing kunnen zijn dat in de eerste dakloze periode de schaarse financiële middelen met
name worden besteed aan de eerste levensbehoeften, maar dat na een langere periode op straat
deze prioriteiten vervagen en een verslaving vaker op de voorgrond komt te staan. Het is moge-
lijk dat recent daklozen in de eerste fase van dakloos zijn nog een toekomstgerichte levenshou-
ding hebben, welke naarmate men langer dakloos is, kan worden vervangen door uitzichtloos-
heid en overgave aan roesmiddelen. Het is invoelbaar dat het verblijf in dezelfde opvangvoorzie-
ningen waar langdurig daklozen zich bevinden een afstompend effect heeft op de levenshouding.

Gebruik van opvangvoorzieningen?
In wisselende mate maakte men gebruik van opvangvoorzieningen: van 120 recent daklozen
bezocht 56% de inloop en 64% had gebruik gemaakt van de nachtopvang. Een aanzienlijk deel van
de recent daklozen had geen gebruik gemaakt van de opvang, 53% had gemiddeld twee weken
buiten geslapen en van 47 buitenslapers had driekwart geen onderdak kunnen vinden en zag zich
gedwongen buiten te slapen.

Conclusie 3

• In Amsterdam worden bij huisuitzettingen geen preventieve maatregelen tegen dakloosheid
ingezet.

• Het actief aanbieden van opvang en hulp in de eerste fase van dakloosheid (direct bij een
onvermijdelijke huisuitzetting) is een aangrijpingspunt voor preventie van langdurige dak-
loosheid.

• Het ontbreken van de basisvoorwaarden neemt toe met de duur van dakloosheid.
• Langdurige dakloosheid leidt tot minder hulp en meer roesmiddelen.
• Vanuit de bestaande problematiek bij recent daklozen is een ruimer aanbod van opvang en

de inzet van gezamenlijke sociale en medische hulp aangewezen.
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3 Aanbevelingen 

Preventie van huisuitzettingen

Wanneer alleen sociale hulpverleners in contact komen met huishoudens met een dreigende
huisuitzetting dan wordt er te weinig aandacht besteed aan de medische problemen (verslaving,
psychiatrie, lichamelijk) welke juist cruciaal zijn voor het ontstaan, verergeren en behouden van
sociale problemen. Hierbij is het van belang dat sociale hulpverleners signalen herkennen die dui-
den op medische problemen en weten bij welke medische hulpverlener men de probleemhuis-
houdens op welke wijze kan aanmelden. Het creëren van een centrale regierol vanuit meldpun-
ten zorg en overlast zou duidelijkheid kunnen scheppen in de route van hulp zoeken en bieden.

Andersom geldt dat medische hulpverleners alert kunnen zijn op het herkennen van huishou-
dens met problematische huurschuld en hen aanmelden bij sociale hulpverleners met een
medisch advies voor ondercuratelestelling (curator beschermt een niet-handelingsbekwaam per-
soon en diens vermogen), onderbewindstelling (bewindvoerder beschermt het vermogen en
beslist over financiële belangen) of mentorschap (mentor beschermt op persoonlijk vlak en
beslist over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding).210 

Gezien het feit dat betreffende huishoudens zelf in beperkte mate spontaan de sociale hulpver-
lening en in nog mindere mate de medische hulpverlening weten te vinden, is het evident dat een
actieve en gezamenlijke aanpak is aangewezen, ongeacht de verblijfplaats van deze mensen
(woning, kliniek, detentie etc). Een integrale aanpak waarbij sociale en medische zorg gelijktijdig 
worden ingezet, zoals geboden door de meldpunten zorg en overlast, zou model kunnen staan
voor een aanpak tijdens de periode dat betreffende huishoudens nog hun eigen woonruimte heb-
ben.

Woningcorporaties en begeleid wonen

Daar evident is dat bepaalde groepen in de samenleving niet in staat zijn zelfstandig te kunnen
functioneren en het woonaanbod te eenzijdig is, valt aan te bevelen dat de sociale huursector
een deel van haar aanbod voor begeleid wonen beschikbaar gaat stellen. Bij een toename van het
aantal huisuitzettingen zal de druk op de maatschappelijke opvang alleen maar toenemen, om
deze mensen begeleid te laten wonen. Naar de huidige cijfers lijkt een aanbod van 2% van de
totale woningvoorraad, naar het aantal ontruimingsvonnissen en extreme overlastgevers,
gerechtvaardigd.

210 Curatele, bewind en mentorschap. Justitie werkt aan goede wetten en regels. Den Haag: Ministerie van Justitie, oktober 2003.
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Preventie naar bronnen van dakloosheid

Huisuitzettingen bleken bij vier van de tien daklozen de definitieve stap naar dakloosheid te zijn
geweest. De andere bronnen van dakloos raken zijn:“weggestuurd” meestal door de partner, zelf
weggegaan met name vanwege problemen met huisgenoten en diverse redenen waaronder een
periode in detentie. Deze bronnen van dakloos raken zijn richtinggevend om te bepalen of men
deze mensen tijdig kan bereiken om hulp te kunnen gaan bieden.

1) Officiële huisuitzetting. Preventieve acties als een huisbezoek en een netwerkaanpak kunnen
het aantal huisuitzettingen significant reduceren. Hier valt winst te halen.Woningcorporaties
en met name ook de particuliere verhuursector en energieleveranciers, als eerste ontvangers
van signalen van financiële problematiek, moeten tijdig hulp in kunnen roepen van een com-
petent hulpnetwerk. De aanpak die gekozen wordt bij dreigende uitzetting vanwege overlast,
is ook gerechtvaardig bij dreigende uitzetting vanwege huurschuld, gezien de ook bij deze
groep aanwezige onderliggende medische problematiek. Daarbij verdient drugsproblematiek
extra aandacht omdat hierbij de kans op uitzetting en vervolgens dakloosheid het hoogst
blijkt.

2) Relatiebreuk. De inzet van preventieve acties in geval mensen - die een woonrelatie hebben
met partner, familie, huisbaas of derden - hun woonruimte door een relatiebreuk dreigen te
verliezen is lastig daar we niet ieder huishouden op harmonie kunnen controleren.Wel kun-
nen zowel sociale als medische hulpverleners bij contact met betreffende huishoudens alert
zijn op bestaande problemen (met name schulden, verslaving en psychische problemen) en
actief hulp inroepen.

3) Overige. Twee groepen zijn toegankelijk voor inzet van preventieve acties. Mensen die door
een sterfgeval of vertrek van de hoofdhuurder, bijvoorbeeld naar een verpleeghuis, hun
woonruimte verliezen (huurcontract op naam van sterfgeval of hoofdbewoner) en mensen
die een cruciale periode in een detentie of andere instelling verblijven waardoor huurschul-
den kunnen ontstaan en zodanig oplopen dat de verhuurder tot ontruiming overgaat. Met
deze mensen bestaat contact. In eerste instantie wellicht niet met de direct aangewezen hulp-
verlener maar wel met anderen die gerichte hulp kunnen inschakelen, om te kunnen beoor-
delen welke hulp ingezet dient te worden om hun woonruimte te behouden of om elders
passende opvang en zorg te bieden.

Tijdens (langdurig) verblijf in detentie of andere instelling is het mogelijk de woning te ver-
liezen wanneer een eventuele uitkering wordt stopgezet en ‘thuis’ niemand de huur doorbe-
taalt, met name voor alleenstaanden. Eerder onderzoek toonde dat de sociaal medische zorg 
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voor (ex)gedetineerden verbeterd kan worden.211 Ter ondersteuning van justitieel maat-
schappelijk werk en reclassering bieden medewerkers van het GG&GD Ambulant Medisch
Team, vanuit Support,212 transmurale zorg aan gedetineerden aan op het moment dat zij vrij
komen, om hen te begeleiden naar de basisvoorwaarden en medische zorg.213

Preventie van langdurige dakloosheid

Door het gezamenlijk bieden van sociale en medische hulp214 aan recent daklozen kan in een zo
vroeg mogelijk stadium, het moment van een onvermijdelijke huisuitzetting, de richting van de
soort opvang vastgesteld worden waarbij tevens aangetoonde gezondheidsproblemen begeleid
kunnen worden.

Een dergelijk integraal aanbod kan ondersteuning bieden bij het organiseren van financiën en
schuldsanering en tevens kan een sociaal medische beoordeling worden verricht ter bepaling van
de opvang- en zorgbehoefte: begeleid zelfstandig wonen, sociaal pension of een medische voor-
ziening voor verpleging of verzorging, verslavingsbehandeling of een psychiatrische behandeling.

Voor deze aanpak pleit het gegeven dat recent daklozen in de eerste fase gemotiveerd zijn om
hun problemen aan te pakken.Waarschijnlijk is het niet bevorderlijk voor de motivatie om uit
het daklozencircuit te geraken wanneer recent daklozen van dezelfde opvangvoorzieningen
gebruik maken waar langdurig (verslaafde) daklozen zich bevinden. Een aanpak waarbij men zich
richt op recent daklozen met een inzet als ‘doorstroom intensief’ en een aanbod van een pas

211 Braak J van den, ea. Opvang van ex-gedetineerden.Verslag van een onderzoek naar de maatschappelijke opvang van ex-gede-

tineerden.Woerden:Adviesbureau van Montfoort, september 2003. [Knelpunten: niet passende wet- en financiële regelge-

ving, geen structurele financiering van vrijwillige trajecten, onvoldoende verwijzing en begeleiding door reclassering, onvol-

doende schuldhulp en onvoldoende tijdelijke opvang].
212 Support. Een Amsterdams netwerk ten behoeve van mensen met gecompliceerde zorgproblematiek, jaarrapport 2002.

Amsterdam: Support, oktober 2003. [Support biedt voor betreffende mensen een vaste mentor om basisvoorwaarden te

realiseren.Aan de hand van een elektronisch cliëntvolgsysteem worden resultaten op vijf domeinen in kaart gebracht: n=464

cliënten met mentor; terugmelding face to face contact gemiddeld per kwartaal n=235, hiervan gerealiseerd: huisvesting 75%,

inkomen 83%, dagbesteding 34%, toegang gebruiksruimte 70% en medische zorg 74%. Zowel in het eerste als vierde kwar-

taal was 70% in beeld]
213 Sluijs TA, Bombeeck JJG. Pilot Ketenzorg vanuit de penitentiaire instelling locatie Havenstraat Amsterdam.Amsterdam:

GG&GD, maart 2004. [In de periode april 2003 tot maart 2004 werden 84 gedetineerden aangemeld bij de GG&GD, de

helft kwam in aanmerking voor hand-in hand begeleiding. Het gehele af te leggen traject om de keten van zorg te sluiten

nam tijdens detentie ongeveer vier uur per persoon in beslag. Indien iedereen vanaf de poort zou worden begeleid bedraagt

de inzet zes uur per gedetineerde.Alle personen die tijdens en na vrijlating het gehele bureaucratische traject aflegden om

weer gebruik te kunnen maken van hun basisrechten verklaarden unaniem dat zij dit op eigen gelegenheid niet zouden heb-

ben bereikt.]
214 Laere IRAL van. Ketenzorg voor daklozen. Diagnostiek en zorg op vier probleemgebieden tegelijk. Medisch Contact 2004;

59(20): 830-1.
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santenhotel (deel 4), draagt mogelijk bij aan preventie van langdurige dakloosheid. In hoeverre
deze voorzieningen de doelgroep bereiken en tot een effectieve uitstroom van recent daklozen
uit het daklozencircuit leiden wordt momenteel geëvalueerd.

Registratie 

Door de pluriformiteit van registratiesystemen van betreffende instanties is gebleken dat het niet
mogelijk is inzicht in de onderliggende problematiek van huishoudens met een dreigende huis-
uitzetting te verkrijgen.Voor het bieden van de sociale hulp zou het hanteren van een uniform
intake- en verwijsformulier - door woningcorporaties, particuliere verhuurders, sociale dienst,
schuldhulp, maatschappelijk werk, reclassering en maatschappelijke opvang - mogelijk de hoe-
veelheid processtappen en papierwerk kunnen verminderen en tevens ruimte bieden voor cen-
trale registratie. Gezien de inhoud van de in dit onderzoek beschreven problematiek valt een
Bureau Sociaal Medische Statistiek aan te bevelen. De registratie zal zich meer naar de bij de
doelgroep bestaande sociaal medische problemen en het effect van de hulpverlening moeten
richten.

Diagnose en therapie

De sociale zorgsector ziet zich voor de uitdaging hun diensten te herstructureren rond het cen-
trale thema “preventie van huisuitzetting” waarbij tijdens de inzet van hulp voor een probleem-
gerichte sociaal en medisch gerelateerde benadering kan worden gekozen waardoor het bereik
en afronden van het aantal dossiers mogelijk kan worden verhoogd (deel 2). Medische hulpver-
leners zien zich voor de uitdaging de diagnose “dreigende huisuitzetting” of de diagnose “dak-
loosheid” te stellen om hiermee actief sociale hulp in te roepen.
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• De aanwezigheid van een combinatie van de vier probleemgebieden (sociaal, verslaving, psy-
chiatrie en lichamelijk) vereist een sociale en een medische benadering tegelijkertijd, onge-
acht de verblijfplaats van betreffende mensen.

• Een aanpak zoals een gelijktijdige inzet van sociale en medische zorg, zoals geboden door
de meldpunten zorg en overlast, zou model kunnen staan voor een aanpak tijdens de peri-
ode dat betreffende probleemhuishoudens eigen woonruimte hebben.

• Een actieve signalering van huurschulden door woningcorporaties/particuliere verhuurders
als indicatie voor mogelijk onderliggende problematiek waarvoor hulpverlening ingezet
dient te worden, kan een bijdrage leveren aan een tijdige aanpak van problemen waardoor
huisuitzetting mogelijk voorkomen kan worden.

• Na signalering is een actieve benadering van de probleemhuishoudens vanuit een hulpnet-
werk met extra steun van de verslavingszorg aangewezen.

• Indien de stijging van het aantal huisuitzettingen zich doorzet dan betekent dit dat de druk
op de maatschappelijke opvang (nog meer) toe gaat nemen.

• Woningcorporaties zouden 2% van hun aanbod als begeleid wonen kunnen aanbieden ter
ondersteuning van risicohuishoudens die niet in staat zijn hun eigen sociale en medische
problemen adequaat te hanteren en daarmee een verhoogd risico lopen uiteindelijk in de
maatschappelijke opvang terecht te komen om dan begeleid te kunnen wonen.

Conclusie en aanbevelingen
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3 GG&GD Amsterdam en inzet zorgaanbod?

Binnen de meldpunten zorg en overlast heeft GG&GD Vangnet en Advies een zorgcoördineren-
de taak. Jaarlijks krijgen de meldpunten bijna 2.000 meldingen zorg en overlast te verwerken.
Indien de meldpunten ook de regie krijgen in geval van dreigende huisuitzettingen door huur-
schulden dan zal de vraag naar sociaal medische zorg met de stijgende trend van het aantal (drei-
gende) huisuitzettingen oplopen. Binnen het netwerk zouden maatschappelijk werk en de huis-
arts vaker betrokken kunnen worden gezien de niet behandelde financiële en gezondheidspro-
blemen bij betreffende huishoudens. De huisarts kan een actieve bijdrage leveren bij het bieden
van medische zorg of de zorg, met name in geval van huishoudens met drugsproblematiek waar-
bij een verhoogde kans op huisuitzetting bestaat, expliciet overdragen aan GG&GD medewer-
kers die ervaring hebben met complexe sociaal medische problematiek bij gemarginaliseerde
populaties in de samenleving.215, 216

Gezien het lage bereik van de medische zorg onder (recent) daklozen is het noodzakelijk de hui-
dige outreach zorg in diverse opvangvoorzieningen217 uit te breiden naar locaties waar daklozen
komen voor onderdak, financiën en maatschappelijk werk. Hiervoor komen in aanmerking de
sociale dienst CED, nachtopvang leger des Heils de Haven, nachtopvang HVO de Veste en tevens
inloopvoorzieningen met een groot aantal bezoekers.

Recent daklozen meldden een laag bereik van de medische hulpverlening. Naarmate men langer
dakloos was hadden minder recent daklozen een huisarts.Daklozen kunnen actief geholpen wor-
den zich te laten inschrijven in de GG&GD dr.Valckenier-praktijk voor dak- en thuislozen218

215 Brussel GHA van, Buster MCA. Monitor OGGZ. Cijfers 1999-2001. GG&GD, cluster MGGZ, 2002. [Amsterdam telde in

2001 naar schatting 4.250 problematische opiaatverslaafden, 41% Nederlands, 18% vrouw, gemiddeld 40 jaar; 144 sterfgeval-

len, 24 nieuwe HIV gevallen; de GG&GD poliklinieken behandelden 2.850 opiaatverslaafden. In het kader van overlastpreven-

tie en crisishulp werden 3.216 personen door Vangnet & Advies bijgestaan, tweederde man, 85% alleenstaand, drugs 492 per-
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216 Sluijs TA.Ambulant Medisch Team, jaarcijfers 2003.Amsterdam: GG&GD-MGGZ, 2004. [In 2003 begeleidde het Ambulant
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naat de Veste (met ziekenboeg en verpleegbedden), HVO sociale pensions de Straetenburgh,Vrijburgh en Walenburgh; in
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GG&GD polikliniek PPP wordt medische zorg geboden aan druggebruiksters in leger des Heils sociaal pension Rosaburgh.
218 Laere IRAL van, Buster MCA. Gezondheidsproblemen van daklozen op zogenaamde dr.Valckenier-spreekuren in Amsterdam.

Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145: 1156-60.
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zodat zij laagdrempelig toegang hebben tot eerstelijns medische zorg. Bij het bieden van zorg aan
dak- en thuislozen is directe samenwerking - tussen GG&GD medewerkers en maatschappelijk
werk verbonden aan de maatschappelijke opvang - van groot belang om gezamenlijk sociale en
medische zorg te bieden om betrokkenen te begeleiden naar een passende opvang- en zorgset-
ting.

Toekomst met meer daklozen?

Gezien een toename van het aantal mensen dat hun baan verliest, een afkalving van sociale vang-
netregelingen, het toenemen van prijzen (huur, energie, levensonderhoud, pensioen en ziekte),
het oplopen van het aantal huishoudens met schulden, het onbeperkt kunnen lenen en kopen op
krediet, een aanzienlijke populatie chronisch zieken waaronder mensen met problematische ver-
slaving en of psychiatrische stoornissen, ligt het voor de hand dat de trend van een toename van
het aantal huisuitzettingen en daarmee het aantal daklozen zal stijgen. Effectieve preventiemaat-
regelen zijn vereist om een daklozenepidemie te bestrijden. Hopelijk draagt dit onderzoek bij aan
het maken van keuzen om het lot van gemarginaliseerde mensen te verbeteren.
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“…onderzoek is een zelfcorrigerend proces dat zich afspeelt onder specifieke 
historische, culturele en ‘praktische’ omstandigheden en voorwaarden 
die leiden tot een soort kennis dat altijd vatbaar is voor verandering,

verfijning en ontwikkeling…”
219
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BIJLAGE A: dakloos raken en blijven

220 Susser E, Moore R, Link B. Risk Factors for homelessness.Am J Epidem 1993; 15 (2): 546-56.
221 Morse GA. Causes of homelessness. In: Homelessness: a national perspective. Red: Robertson MJ et al. Plenum Press, New

York, 1992.

Niveau factoren

Individu Geslacht, leeftijd, etniciteit
Ouderlijke SESb, gebeurtenissen, conditie jeugd
Vorming sociale contacten, oriëntatie gedrag
Persoonlijke keuzen, karakter, schaamte en trots om hulp te vragen
Gezondheidsstatus (handicap, psychiatrische stoornis inclusief 
verslaving)
Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden en motivatie

Groep Gebrek aan sociale steun 
Groepscultuur

Cultureel Discriminatie, uitstoting
Publieke apathie
Afname sociaal kapitaal 
Gebrek aan externe motivatie om te werken

Institutioneel wonen Gebrek aan goedkope huurwoningen, sociale pensions 
Onvoldoende toegankelijke time-out hotels
(ongeschreven) Woonregels en overlast
Huisuitzetting 

werk Werkloosheid 
Gebrekkige begeleiding naar arbeidsmarkt
Onvoldoende laaggeschoolde arbeid

financieel Eenvoudig kunnen lenen en kopen op krediet
Individuele (huur)schulden 
Wachtlijsten en drempels bij schuldhulpverleners
Bezuinigingen financiële hulpprogramma’s
Bezuinigingen welzijnsinstellingen en vrijwilligers

diensten Verplichting tot het regelen van een (post)adres 
Hoogdrempelige bureaucratische voorzieningen

zorg Verplicht regelen van een ziektekostenverzekering
Schulden premie ziektekostenverzekering
Onvoldoende opvang en zorg na klinische opname en detentie

a Bron: bewerkt naar Susser (1993)220 en Morse (1992)221 met aanvullingen vanuit eigen praktijkervaring naar de situatie in
Nederland.
b SES: sociaal economische status (hoogst genoten opleiding, beroep en inkomen).

Tabel 1 niveaus en potentiële factoren om dakloos te raken en te blijvena
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BIJLAGE B: vragenlijst probleemhuurders
woningcorporaties Amsterdam

Woningcorporatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dossier nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Hoe lang woont de bewoner in de woning? datum huurcontract: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wat is de leeftijd van de hoofdbewoner?  geboortejaar/datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Wat is de samenstelling van het huishouden? aantal volwassen mannen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aantal volwassen vrouwen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aantal kinderen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Wat is de culturele herkomst van hoofdbewoner? NL anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Is er nu sprake van? huurschuld overlast onrechtmatige bewoning

6. Is bewoner eerder ontruimd? nee ja onbekend

7. Heeft u persoonlijk contact gehad met bewoner?

nee ja, telefonisch ja, huisbezoek 

8.Welke problemen denkt u dat er spelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

alcohol psychisch financieel “wanbeheer”

drugs ziekte of handicap bureaucratie / regels

gokken terugval inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Is er contact met de hulpverlening, of is die door u aangeboden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Schuldhulpverlening al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Sociale raadslieden al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Vliegende Hollander al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Ouderenwerk al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Vangnet & Advies al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Politie / buurtregisseur al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Huisarts al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Verslavingszorg al in contact aangeboden in zorg na aanbod

RIAGG (GGZ) al in contact aangeboden in zorg na aanbod

10. Uitzettingsprocedure? verstekvonnis bewoner bij zitting aanwezig

datum vonnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

datum aanzegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

datum uitzetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geen uitzetting

Bijlagen
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11. Had bewoner plannen voor verblijf na uitzetting? 

onbekend nee ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Waar is bewoner heengegaan na uitzetting?

bij vrienden of familie in huis

reeds nieuwe woning gevonden (i.k.v. laatste kans beleid ja nee)

naar maatschappelijke opvang (HVO/Leger des Heils)

is dakloos (heeft postadres ja nee onbekend)

anders, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

niet bekend

13. Opmerkingen:
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BIJLAGE C: vragenlijst probleemhuurders 
meldpunten extreme overlast Amsterdam

Meldpunt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum aanmelding: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Aanmelder? politie verhuurder anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Eigenaar woning? woningcorporatie particulier anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Indien woningcorporatie, welke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . met cliënt dossier nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Leeftijd en geslacht van de hoofdbewoner? geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m / v

5.Wat is de samenstelling van het huishouden? aantal volwassen mannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aantal volwassen vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aantal kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Problemen algemeen? 

overlast huurschuld onrechtmatig bewonen anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Is bewoner eerder ontruimd? nee ja onbekend

8.Welke problemen denkt u dat er bij de hoofdbewoner spelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

alcohol psychiatrie   financieel “wanbeheer” anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

drugs ziekte of handicap bureaucratie / regels

gokken terugval inkomen onmaatschappelijk gedrag

9. Contact met de hulpverlening: al aanwezig, aangeboden en gerealiseerd? (meerdere antwoorden mogelijk)

Schuldhulpverlening al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Sociale raadslieden al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Vliegende Hollander al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Ouderenwerk al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Vangnet & Advies al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Politie / buurtregisseur al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Huisarts al in contact aangeboden in zorg na aanbod

Verslavingszorg al in contact aangeboden in zorg na aanbod

RIAGG (GGZ) al in contact aangeboden in zorg na aanbod

10. Datum einde interventie brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niet van toepassing

11. Huisuitzetting? uitzetting: maand / jaar uitzetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geen uitzetting

onbekend
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12. Had bewoner plannen voor verblijf na uitzetting? 

onbekend nee ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Waar is bewoner heengegaan na uitzetting?

bij vrienden of familie in huis

reeds nieuwe woning gevonden (i.k.v. laatste kans beleid ja nee)

naar maatschappelijke opvang (HVO / Leger des Heils /   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

is dakloos (heeft postadres ja nee onbekend)

anders, namelijk ______________ 

onbekend

14. Opmerkingen:
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