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• De drukte in Amsterdam wordt voor 57% veroorzaakt door Amsterdammers en 
Nederlandse bezoekers. 

• Slecht 11% van de overnachtingen vindt plaats bij particuliere verhuurders. 
Particuliere verhuur betreft 23.700 adressen en 1,7 miljoen overnachtingen 
tegen 30.000 hotelkamers en 13,9 miljoen overnachtingen.  

• Van de 2.222 meldingen bij Zoeklicht gaan er 450 (20%) over illegale verhuur/
illegale hotels. Op het totaal van 22.000 particuliere verhuur-adressen  is dat 
niet meer dan 2%.    

• De regelgeving van de gemeente Amsterdam voor particuliere verhuur is sterk 
toegenomen, zowel voor vakantieverhuur (meldplicht) als voor de bed & 
breakfasts. Deze regelgeving treft echter vooral de bonafide verhuurder en 
draagt niet of nauwelijks bij aan vermindering van overlast en bestrijding van 
illegaliteit.   

• Het optreden van de gemeente heeft alle kenmerken van een heksenjacht en 
draagt bij aan de groeiende negatieve beeldvorming. 

• De overgrote meerderheid van particuliere verhuurders houdt zich echter keurig 
aan de regels.  

Het is druk in Amsterdam. Toeristen zorgen voor extra drukte en overlast. Illegale hotels 
ontduiken de wet en zijn vaak niet brandveilig. Maar de particuliere vakantieverhuur en 
bed & breakfasts zijn daar niet de oorzaak van. De maatregelen die de gemeente het 
afgelopen jaar tegen particuliere verhuur heeft ingezet, zijn buitenproportioneel en 
lossen het probleem niet op.  

Amsterdam Gastvrij zet de feiten en mythen op een rij. 
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Inleiding  
Het starten van een bed & breakfast (B&B) of het tijdens je vakantie verhuren van je 
huis was een paar jaar geleden nog leuk en iets om trots op te zijn. Je kon er op 
verjaardagen goed mee voor de dag komen. 'Airbnb biedt de Amsterdammer als hij op 
de camping staat, de kans te verdienen aan zijn huis. Toeristen die er komen, worden 
onderdeel van de buurt.', aldus wethouder Ollongren in september 2015. 

Parool: Wethouder Ollengren is voostander van de verhuur via Airbnb 

Die stemming is anno 2017 geheel omgeslagen. Drukte, overlast, illegale verhuur: 
steeds vaker worden vakantieverhuur en B&B’s aangewezen als dé bron van daverende 
rolkoffers, en van schreeuwende en kotsende toeristen op de trap. Er zijn anonieme 
meldpunten (Zoeklicht) geopend om ‘woonfraude’ op te sporen en draconisch te 
bestraffen. Ook in de media wordt graag melding gemaakt van de ‘successen’ van 
opsporingsambtenaren, de sluiting van illegale hotels en de opgelegde boetes. Een 
B&B lijkt opeens een criminele activiteit geworden.  

AT5: Airbnb-verhuurder steeds vaker negatief benaderd 

Youtube: Airbnb-verhuurder, 'Als halve crimineel behandeld' 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor B&B-hosts en vakantieverhuurders 
zet de feiten en mythes onder elkaar. Om hoeveel particuliere verhuur gaat het nu 
eigenlijk? Wat is het aandeel van particuliere vakantieverhuur en B&B’s in het 
toerisme en hoeveel overlast veroorzaken ze? En waar komt die negatieve 
beeldvorming vandaan?  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http://www.parool.nl/binnenland/wethouder-ollongren-is-voorstander-van-verhuur-via-airbnb~a4139355
http://www.at5.nl/artikelen/172498/airbnb-veerhuurder-steeds-vaker-negatief-benaders-alsof-je-een-halve-crimineel-bent
https://www.youtube.com/watch?v=B7VGeH6d5yg


Drukte in Amsterdam voor meer dan de helft door 
Amsterdammers en Nederlanders  

De drukte in Amsterdam is de afgelopen jaren fors toegenomen. Tussen kerst en de 
jaarwisseling van 2015 is de Kalverstraat een korte periode afgesloten geweest omdat 
hij ‘vol’ was. Vooral op verkeersknooppunten en toeristische hotspots als Leidseplein, 
Rembrandtplein, Museumplein, het Wallengebied en het Anne Frankhuis zijn de 
drommen mensen ongekend. 

Alle voorspellingen (NTCR, I Amsterdam) geven aan dat die aantallen de komende jaren 
zullen toenemen. De verwachting is dat in 2017 de toename zelfs 10% zal zijn. Vraag is 
echter wie die drukte veroorzaken en welk aandeel particuliere verhuur daarin heeft.  
De Dienst Onderzoek en Statistiek heeft in december 2016 de drukte in Amsterdam 
onderzocht. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen het aantal bezoekers en het 
aantal bezoekdagen. Een bezoeker kan immers voor 1 dag, maar ook voor een week 
komen. Drukte wordt namelijk vooral door het laatste bepaald. 

Het aantal bezoekdagen is tussen 2011 en 2015 bijna verdubbeld van 71,4 miljoen tot 
138,6 miljoen. Hiervan komen 79,2 miljoen bezoekdagen voor rekening van bezoekers 
uit Amsterdam zelf en Nederland (57,1%) en 59,4 miljoen bezoekdagen voor rekening 
van bezoekers uit het buitenland (42,9%). In vergelijking met 2011 is het aantal 
bezoekdagen van bezoekers uit Nederland in 2015 met 99,1% gegroeid. Het aantal 
bezoekdagen van bezoekers vanuit het buitenland met 88,0%. 

Ook het aantal bezoekers uit Amsterdam en Nederland groeit sinds 2012 harder (17,6%) 
dan het aantal toeristen (12,8%). En de drukte die wordt veroorzaakt door de groei van 
de Amsterdamse bevolking is hierin niet opgenomen. Deze is tussen 2000 en 2015 met 
12% gestegen. Ook deze nieuwe bewoners zorgen voor meer drukte.  

Onderzoeksrapport Rekenkamer Amsterdam. Drukte en leefbaarheid in de stad.  
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CONCLUSIE 1 

De drukte in Amsterdam wordt voor 57% veroorzaakt door bezoekers uit 
Amsterdam en Nederland en voor 43% door buitenlandse toeristen. De drukte uit 
‘eigen land’ groeit harder dan die van buitenlandse toeristen. 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/813900/onderzoeksrapport_drukte_en_leefbaarheid_in_de_stad_met_kaft_def.pdf


Waar overnachten toeristen? 

Waar slapen de toeristen en welk aandeel heeft de particuliere verhuur daarin? De 
gemeente Amsterdam deed hier in mei 2016 onderzoek naar.  

Evaluatie toeristische verhuur van woningen door gemeente Amsterdam 

Uit dat onderzoek blijkt dat er in Amsterdam 4.600 B&B's, 1.100 short stay-
appartementen en 18.000 adressen voor vakantieverhuur zijn. Dat zijn in totaal 23.700  1

adressen. Daarnaast zijn er 30.000 hotelkamers. In 2017 heeft een aanvullende telling 
plaats gevonden, waaruit blijkt dat het aantal overnachtingen bij particuliere verhuur 1,7 
miljoen bedraagt en die bij hotels tot 13,9 miljoen. In die verhouding is particuliere 
verhuur goed voor 11% van alle overnachtingen, en de hotels voor 89%  
Niet onbelangrijk: hotels zitten vaker in de binnenstad (41%) dan de particuliere 
verhuur (28%). Particuliere verhuur draagt dus bij aan de gewenste spreiding. 

 In 2017 werd onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Colliers en Hotelschool Den Haag 1

(www.collers.com/nl-nl/netherlands/insight).  
Zij tellen alleen bij Airbnb al 25.721 adressen, maar doen dat niet op basis van opgave van de verschillende 
websites, maar op basis van ‘scraping’. De betrouwbaarheid van deze methode is niet onomstreden.  

!  4

CONCLUSIE 2 

De particuliere verhuur is verantwoordelijk voor slechts 11% van de toeristische 
overnachtingen. Bovendien bevindt 72% van de particuliere verhuurders zich 
buiten het centrum. Verbonden met conclusie 1 (drukte) betekent dit dat de 
particuliere verhuur verantwoordelijk voor hooguit 5% van de drukte (11% van 
43%). Particuliere verhuur draagt juist bij aan spreiding van de drukte. Effectieve 
bestrijding van drukte door toeristen vraagt dus om hotels buiten het centrum of 
zelfs buiten de A10 (Zaandam) en niet om bestrijding van particuliere verhuur. 
Daarvoor is het aandeel ervan te gering en is deze al gespreid. 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/593837/toeristische_verhuur_van_woningen_evaluatie.pdf
http://www.collers.com/nl-nl/netherlands/insight


Overlast en illegaliteit 
Om overlast en illegaliteit vast te stellen heeft de gemeente het meldpunt ‘Zoeklicht’ 
ingesteld. Dit meldpunt is bekend bij 53% van de Amsterdammers. Corporaties hebben 
een eigen meldpunt.  

De daar (blz. 37) genoemde aantallen zijn de volgende: 

In 2015 2.222  meldingen (ongespecificeerd) bij Zoeklicht (+245 bij  
   woningbouwcorporaties) 
- hiervan  834  meldingen illegale hotels  
- hiervan  268  woningen gesloten/beboet wegens illegale verhuur woningen 
- hiervan  167  sluitingen illegale hotels 

In 2015 11  klachten overlast 

Zie ook:  

- Parool: Aantal meldingen van illegale verhuur aan toeristen verdubbeld 
- NOS: Fors meer boetes voor illegale Airbnb verhuur in Amsterdam 

Is 2.222 meldingen op 22.000 adressen veel? Als wordt gekeken naar de aard van de 
meldingen gaat 38% om veronderstelde vakantieverhuur en 33% om woningen die zijn 
onderverhuurd. 2.155 meldingen werden nader onderzocht. Dat resulteerde in 268 te 
sluiten/boetes voor woningen en 167 sluitingen van illegale hotels. In totaal werd in 
2016 voor € 7,9 miljoen aan boetes opgelegd.  

Het is verheugend te zien dat het meldpunt vruchten afwerpt, maar Amsterdam 
Gastvrij vindt het overdreven om te stellen dat hier sprake is van massale 
overtredingen. Daar komt bij dat de gemeente een opgelegde boete soms weer moet 
intrekken omdat deze ten onrechte was opgelegd, zoals de boete voor conciërge-
bedrijf Iambnb (€ 150.000). Slechts 450 van de 2.222 meldingen betreffen een 
daadwerkelijke overtreding (20%).  

Het aantal klachten over overlast is zelfs uitgesproken laag. 'Deze vormen van verhuur 
veroorzaken de minste overlast', schrijft de gemeente zelf in zijn evaluatie van mei 
2016. De overgrote meerderheid van vakantie-verhuurders houdt zich aan de regels en 
veroorzaakt geen overlast. Dezelfde evaluatie laat zien dat juist B&B verhuur helpt de 
rust te bewaren: de omdat de hoofdbewoner er zelf ook woont en een oogje in het zeil 
houdt. 
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CONCLUSIE 3 

Overlast en illegale verhuur zijn een probleem, maar op het totaal van 22.000 
adressen is het aantal meldingen (2.222 = 10%), de daaruit voortkomende 
controles, boetes en sluitingen (450 = 2%) uitgesproken laag. De meeste 
verhuurders zijn bonafide, hebben hun B&B gemeld, betalen toeristenbelasting 
en bewaken de rust en orde in het deel van het huis dat zij verhuren.  

https://www.parool.nl/amsterdam/aantal-meldingen-van-illegale-verhuur-aan-toeristen-verdubbeld~a4237099/
https://nos.nl/artikel/2163699-fors-meer-boetes-voor-illegale-airbnb-verhuur-in-amsterdam.html


Het onderstaande figuur illustreert nog eens dat verreweg de meeste particuliere 
verhuurders zich keurig aan de regels houden: 8.931 (60%) adressen verhuren minder 
dan 30 dagen (meer vakantie hebben de meeste mensen namelijk niet, 3.695 (23%) 
adressen verhuren minder dan 60 dagen, 2.890 adressen (17%) verhuren meer dan 60 
dagen, Hierin zijn echter ook de B&B’s en short stay-appartementen opgenomen, 
waarbij langere verhuur is toegestaan. 
 

Bron: Evaluatie Toeristische Verhuur van Woningen, Gemeente Amsterdam, blz. 37 
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CONCLUSIE 4 

83% van de verhuur is minder dan 60 dagen. Bij de groep die langer verhuurt 
zitten ook B&B’s en short-stay appartementen waar dat is toegestaan. De 
overgrote meerderheid van de particuliere verhuur houdt zich aan de regels.    



Wie bemiddelt en faciliteert? 
Wie tijdens zijn vakantie zijn huis wil verhuren of een B&B runt moet zich aan potentiële 
huurders bekend maken. Dat kan via de bekende platforms. Hieronder staan de 
grootste genoemd. Het totaal aantal adressen dat zij met elkaar beheren bedraagt 
23.700 (telling gemeente).  

• Airbnb     
• Booking.com    
• Wimdu     
• Homeaway    
• Budgetplaces    
• Bedandbreakfast.nl 
• Tripadvisor 

Genoemde platforms vragen een bemiddelingsfee, variërend van 5% - 15%.   

Wie de ontvangst en schoonmaak wil uitbesteden, kan dat onder andere doen bij een 
zogenaamd sleutel- of conciërge-bedrijf. De kosten voor deze dienstverlening 
bedragen 20% -30% van de boekingskosten. 

In de discussie over vakantieverhuur en B&B wordt soms de indruk gewekt dat de 
Amsterdammer er zelf niets aan verdient, omdat alles naar het ‘grootkapitaal’ in de VS 
gaat. Bovenstaande cijfers laten zien dat dit niet juist is. Wie alleen zijn huis op een 
website aanbiedt, houdt 85% of meer van de verdiensten zelf.  
Wie zich zorgen maakt over het ‘Grote Buitenlandse Kapitaal’ kan zijn pijlen beter 
richten op de hotels, waarvan bijna alle ketens in buitenlandse handen zijn (VS, 
Frankrijk, Spanje). 

Opvallend is dat het grootste platform Airbnb zich in de discussie over vakantieverhuur 
constructief heeft opgesteld en vakantieverhuurders (die het hele huis 60 dagen per 
jaar mogen verhuren) na de toegestane 60 dagen rigoureus afsluit. De gemeente had 
toegezegd deze voorwaarde ook bij de andere platforms te realiseren. Die toezegging 
is tot nu toe niet nagekomen. Zouden de andere platforms dezelfde afspraak maken 
dan kunnen zij ‘hoppers’ gemakkelijk traceren en was de hele meldplicht niet nodig 
geweest.  

Noot: hier wordt soms tegen geworpen dat de 60 dagen regel niet werkt omdat mensen zich daarna natuurlijk 
inschrijven op een ander platform. Dat zal zeker gebeuren, maar het is sterk overdreven te veronderstellen dat 
de meeste verhuurders er vooral op uit zijn de regels te ontduiken. Wie zijn hele huis verhuurt moet immers 
zelf ergens anders onderdak vinden? Daar komt bij dat als de gemeente zich aan zijn toezegging had 
gehouden en ook de andere platforms had gemaand de 60 dagen-regel te handhaven, een simpele 
uitwisseling van adresgegevens tussen deze platforms deze sluiproute zou afsluiten. 
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CONCLUSIE 5 

De opbrengsten van particuliere verhuur komt voor ruim 85% terecht bij 
Amsterdammers zelf. Het ‘grootkapitaal’ uit het buitenland speelt nauwelijks een 
rol. Dat is veel meer het geval bij hotels. 



Regelgeving is sterk toegenomen 
Het starten van een B&B telde tot 2015 slechts 4 regels: maximaal 40% van de woning, 
er zelf wonen, niet meer dan 4 personen en toeristenbelasting betalen (melden). In mei 
2016 is daar een batterij aan aanvullende regelgeving bijgekomen, ontleend aan de 
huisvestingswet, bestemmingsplan, bouwverordening en bouwbesluit. Op grond van de 
huisvestingswet mag de ruimte niet (meer) zelfstandig en afsluitbaar zijn (dus geen 
aparte douche, wc en keuken en eigen opgang) en het mag geen tuinhuisje, aparte 
zolderkamer of caravan in de tuin meer zijn. 
  
Zo kan het gebeuren dat wie een zolderkamer heeft opgeknapt en verhuurt met 
gedeeld toilet en douche, die via de trap apart te bereiken zijn wordt gesloten op basis 
van de zelfstandigheid van de ruimte. De daaropvolgende discussie kan dan gaan over 
de vraag of de ruimte zich binnen of buiten de woning bevindt (terwijl de zolderruimte 
altijd bij de woning hoorde) en of het opknappen van de zolder aangemerkt moet 
worden als ‘illegale’ toevoeging van woonruimte. Vervolgens maakt de verhuur aan 
toeristen van de ruimte in de ogen van de gemeente een ‘illegaal’ hotel. Dit gebruik kan 
vervolgens ook nog worden aangemerkt als ‘illegale’ onttrekking van woonruimte. 
Wordt de woning beschouwd als ‘illegaal’ hotel dan laat de gemeente de brandweer de 
woning op brandveiligheid volgens de normen van een hotel controleren. Driedubbele 
WOONFRAUDE dus.  

Wanneer de hoofdbewoner deze kamer aan studenten zou hebben verhuurd zou dat 
wel zijn toegestaan. 

En over al deze regelgeving en maatregelen zegt de gemeente dat er geen sprake is 
van nieuwe regelgeving, alleen van aanscherping van reeds bestaande regels.  

WETHOUDER IVENS 
SLUIT EEN 
‘ILLEGAAL’ HOTEL 
BEGIN SEPTEMBER 
2017 

!  8



Met een rietje de zee leegdrinken 
De grote vraag is waarom? Waarom moet een sector die in omvang beperkt is, die 
nauwelijks bijdraagt aan drukte en overlast, worden belaagd met deze uitdijende en 
Kafkaiaanse regelgeving? Voor het aanpakken van (de echte) illegale hotels zijn er al 
lang instrumenten die effectief zijn (de 40% regel). De 60 dagenregel wordt door 
Airbnb nageleefd, maar is door de gemeente niet opgelegd aan Wimdu, Booking.com 
en andere platforms. Waarom niet? Waarom wordt de particuliere verhuurder 
‘aangepakt’ voor een probleem waarvoor hij/zij niet verantwoordelijk is en waarin de 
gemeente de middelen die hij tot zijn beschikking heeft nog niet eens volledig heeft 
ingezet? Als het onuitgesproken doel is om koste wat kost het toerisme terug te 
dringen, wordt daar met de sluiting van 450 adressen per jaar op een totaal van meer 
dan 50.000 (particuliere verhuur + hotelkamers) geen serieus resultaat mee geboekt.  
Amsterdam Gastvrij: ‘de gemeente drinkt met een rietje de zee leeg en dat tegen grote 
maatschappelijke en juridische kosten’.  

Beeldvorming ten onrechte negatief, gemeentelijk 
optreden ‘heksenjacht’ 
De beeldvorming over particuliere verhuur is de laatste 2 jaar uitgesproken negatief 
geworden: ten onrechte. De particuliere verhuur is verantwoordelijk voor niet meer dan 
11% van de overnachtingen, de overtreding van de regelgeving is met 2% uiterst laag en 
B&B’s veroorzaken zelfs ‘de minste overlast’, zegt de gemeente zelf. De almaar 
uitdijende regelgeving van de gemeente zou vooral zijn gericht tegen overlast en 
illegale hotels, maar is buitenproportioneel en treft vooral de bonafide particuliere 
verhuurder. Anonieme meldpunten versterken dit beeld.  

Als de regelgeving tot (geheim) doel heeft de particuliere verhuur krachtig te 
ontmoedigen, lijkt dat te slagen. Particuliere verhuurders worden succesvol bang 
gemaakt door een door de overheid gestuurde en gesteunde heksenjacht.  

  

Links: 
Hotel overnachtingen stijgen hard:  
https://www.parool.nl/amsterdam/hotelovernachtingen-in-amsterdam-sterk-
gestegen~a4515595/ 

Tomeloze groei lijkt voorbij: 
https://nos.nl/artikel/2191855-de-tomeloze-groei-van-airbnb-in-amsterdam-lijkt-voorbij.html
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https://www.parool.nl/amsterdam/hotelovernachtingen-in-amsterdam-sterk-gestegen~a4515595/
https://www.parool.nl/amsterdam/hotelovernachtingen-in-amsterdam-sterk-gestegen~a4515595/
https://nos.nl/artikel/2191855-de-tomeloze-groei-van-airbnb-in-amsterdam-lijkt-voorbij.html

