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Aan  

Het College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Amsterdam 

 

Amsterdam 6 juli 2019 

Betreft:  zienswijze Amsterdam Gastvrij op de voorgestelde Huisvestingsverordening 

 

 

Geachte college, 

 

Begin juni 2019 hebt u de concept Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 vrij gegeven voor 

inspraak. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik en sturen u onze zienswijze namens de 

Vereniging Amsterdam Gastvrij, de belangenbehartiger van ca. 22.000 bona fide aanbieders van 

particuliere toeristische verhuur. 

 

Doelstelling1 huisvestingsverordening algemeen 

De nieuwe huisvestingsverordening is volgens uw college noodzakelijk omdat, zo schrijft u in de 

inleiding, de woonfunctie en leefbaarheid onder druk staan door problemen rond de woningmarkt, 

stijgende huizenprijzen en woningschaarste (‘mensen in de rij’). U streeft naar meer grip op de 

woningmarkt. Uw voorstellen richten zich op een aantal verschillende thema’s. Vanuit ons belang 

beperken wij ons in deze zienswijze tot de paragrafen over Bed & Breakfast en Vakantieverhuur. 

 

Doelstelling B&B en Vakantieverhuur 

De meer specifieke doelstelling die u nastreeft met betrekking tot B&B en vakantieverhuur is het 

tegengaan van woningonttrekking (hiervoor verwijst u naar de uitspraak van de RVS 2019-317) en 

het bevorderen van de leefbaarheid ‘op de trap en met de buren’.  

 

Een vergunningenstelsel voor Bed & Breakfast 

U gaat ervan uit dat artikel 21a van de Huisvestingswet u de mogelijkheid geeft een 

vergunningenstelsel voor B&B’s in te voeren voor een termijn van 5 jaar, daar een quotum per wijk 

aan te verbinden, met een totaal maximum van 3.327, deze vergunningen niet persoon- of zaak 

gebonden te maken, de vergunningen te beperken tot eigenaren die er zelf ook wonen en iedereen 

te verplichten elke 5 jaar opnieuw mee te loten, om zo te voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn 

die eist dat de markt niet gesloten wordt voor nieuwkomers. Daarnaast wilt u voor zichzelf de positie 

veilig stellen om vakantieverhuur in bepaalde buurten, na onderzoek met betrekking tot 

leefbaarheid, geheel te kunnen verbieden.  

Wij zijn van oordeel dat er tegen deze maatregelen, juridische, beleidsmatig en praktische bezwaren 

bestaan die ervoor pleiten deze nieuwe maatregelen in te trekken of op zijn minst uit te stellen.  

 

Juridisch 

Onze juridische bezwaren richten ons op de volgende drie hoofdpunten: 

1. Een huisvestingsverordening mag volgens de Huisvestingswet slechts dienen om in geval van 

schaarste van goedkope woningen de woningmarkt te beschermen en woningonttrekking 

tegen te gaan. De gemeenteraad maakt van zijn bevoegdheden op grond van deze wet slechts 

gebruik indien dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en 

                                                           
1 Wij zijn verheugd vast te kunnen stellen dat u de huisvestingsverordening niet (meer) ziet als een instrument 
ter bestrijding van drukte, zoals  u in uw inleiding nadrukkelijk meldt. 
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onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte (art. 2 lid 1 Hvw). In het 

meegestuurde Schaarste-onderzoek wordt deze schaarste onderbouwd voor alle segmenten: 

goedkoop, middelduur en duur. Voor de sociale sector (goedkoop) is B&B verhuur al lang 

verboden, dus daar heeft de maatregel sowieso geen effect op. Bed and Breakfasts worden 

gehouden door eigenaren en huurders in de duurdere segmenten. Deze segmenten hebben 

geen plaats in de Huisvestingswet. Maar ook als ze daar wel een plek in zouden hebben, is 

het de vraag of die schaarste in dat segment inmiddels zo groot is dat dit een dergelijk 

ingrijpen zou rechtvaardigen. Wij betwisten dat. In 2018 zijn de huizenprijzen binnen de ring 

met 3,7% gedaald en de verwachting is dat deze daling zich zal voortzetten (Parool, Ton 

Damen, 11 april 2019). In het segment waar uw vergunningenstelsel zich op richt is van 

schaarste dus in afnemende mate sprake.  

2. U beroept zich bij uw voorstellen op de uitspraak van de RvS (ECLI:NL:RVS:2019:317) waar 

verhuur van een de gehele of een gedeelte van een woning als logiesbedrijf aan toeristen 

beschouwd wordt als onttrekking aan de woonruimte voorraad. Deze legalistische uitspraak 

richt zich op de definitie van woningonttrekking, maar zegt nog niets over de vraag of 

beperking van deze vorm van verhuur de woningvoorraad ook daadwerkelijk vergroot. Als 

dat immers niet het geval is, hebben uw maatregelen geen invloed op de woningvoorraad en 

vervalt de juridische basis onder uw maatregelen. Er is tot nu toe geen enkel bewijs geleverd 

dat de handhavingsmaatregelen op grond van de vorige huisvestingsverordening woningen 

hebben weten toe te voegen. Wij hebben het dan niet over illegale hotels, maar over B&B’s 

waar de bewoner niet meer dan 40% verhuurt en er zelf woont. Zolang niet is aangetoond 

dat een beperkend vergunningenbeleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan vergroting van de 

woningvoorraad is er voor dit beleid geen juridische grond.  

3. Een derde juridisch bezwaar betreft het gebruik van de Huisvestingsverordening tot 

bevordering van de leefbaarheid. Dat heeft de Huisvestingswet nadrukkelijk uitgesloten. ‘Het 

is niet toegestaan op grond van dit wetsvoorstel om een huisvestingsverordening op te stellen met het 

doel om de leefbaarheid te bevorderen. Evenmin is het toegestaan om in het kader van 

woonruimteverdeling eisen te stellen aan woningzoekenden met het oog op de bevordering van de 

leefbaarheid.’ (MvA EK,  Kamerstukken I 2013/14, 32 271, C, p. 3.). De HvW biedt daar één 

uitzondering op: Onder het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad 

kan naast schaarste ook gedacht worden aan andere belangen, zoals wanneer het verlenen van de 

vergunning zou kunnen leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in 

de omgeving van het betreffende pand. Deze opening is evenwel omgeven door strikte 

voorwaarden: dit dient per pand aangetoond worden. Ook moet de ingreep een bewijsbaar 

publiek belang dienen en proportioneel van aard zijn. Wij ontkennen niet dat er zich situaties 

kunnen voordoen waarbij de gasten van een B&B de leefbaarheid op de trap of een 

(gedeelte van) een straat beperken. Volgens ons betreft het hier specifieke uitzonderingen. 

De meeste B&B houders onderhouden goede betrekkingen met hun buren die ook aangeven 

daar geen overlast van te ondervinden. In elk geval staat een stadsbrede quotaregeling in 

geen enkele verhouding tot de omvang van dit probleem. Welk bewijs is er voor de noodzaak 

tot quotering in Osdorp ?  

4. Ook zijn deze maatregelen in strijd met het woonrecht en het EVRM, waarin op vergelijkbare 

wijze wordt aangegeven dat beperking van dit recht alleen gerechtvaardigd is als deze een 

publiek belang dient en effectief en proportioneel is. 
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Beleidsmatig 

Het doel van een nieuw vergunningenstelsel voor B&B’s is om daarmee de woningvoorraad te 

beschermen en de leefbaarheid op de trap en in de buurt te bevorderen. Naar onze mening worden 

deze doelen door dit vergunningenstelsel niet bereikt, of zelfs maar benaderd. 

1. Opvallend is dat wethouder Ivens bij herhaling in de commissie Wonen & Bouwen heeft 

gesteld dat B&B’s nauwelijks tot geen overlast veroorzaken. Dat zou nu opeens heel anders 

zijn. Vanwaar deze ommezwaai ? 

2. B&B houders wonen in het huis waarvan zij een gedeelte aan toeristen verhuren. Zouden zij 

er niet wonen, dan is de B&B domweg illegaal. De binding aan een vergunningenstelsel voor 

5 jaar en de daaraan verbonden quotering moet het aantal B&B’s beperken tot 3.227.  Waar 

deze beperking is ingegeven met het argument dat daarmee woningonttrekking wordt 

voorkomen, veronderstelt dit dat de ‘vrijkomende’ ruimte vervolgens aan de 

woningvoorraad kan worden toegevoegd en verhuurd kan worden aan ‘Amsterdammers’. 

Deze veronderstelling is echter uit de lucht gegrepen. Er zijn B&B’s in alle soorten en maten 

en de motieven om een B&B te runnen zijn zeer uiteenlopend. Kleine B&B’s (naar ons inzicht 

zijn dat de meesten) verhuren een kamer, soms twee, meestal van beperkte omvang met 

eveneens beperkte zelfstandige voorzieningen (hetgeen de huidige verordening ook niet 

toestaat). De één verhuurt 200 dagen de ander 100 of 350. Ook gebruiken veel B&B’s deze 

ruimte(s) voor familie of vrienden voor welke gelegenheid zij de B&B afsluiten. Mocht 

verhuur worden verboden, dan is de kans uiterst klein dat men opeens een gezin of een 

student in huis neemt….. Daar zijn de meeste ruimtes ook helemaal niet geschikt voor en 

permanente bewoning is ook niet iets dat de meeste B&B houders nastreven. Elk bewijs of 

aanwijzing dat beperking van het aantal B&B’s één op één zou leiden tot meer bewoning 

door ‘gewone’ Amsterdammers, ontbreekt. Uit eigen onderzoek onder onze leden blijkt dat 

niet meer dan 10% dat overweegt. 

3. De cijfermatige onderbouwing van de maatregelen is ondoorgrondelijk, uiterst aanvechtbaar 

en vaak niet of zeer zwak onderbouwd. De 0-meting zou moeten bestaan uit het aantal bij de 

centrale stad geregistreerde B&B’s per 1 januari 2019. In de bijlage Nadere Regelingen $ 2.1 

is sprake van een totaal aantal aanmeldingen sinds 1993 van 3.690, maar de gemeente stelt 

dat het aantal aangemelde B&B’s 2.949 is. Figuur 1 komt echter uit op 4.500. Bij de quotering 

per wijk/buurt wordt een totaal van 3.227 genoemd, een aantal dat per saldo nog een groei 

van 279 mogelijk zou maken, met uitzondering van het centrum waar op krimp wordt 

ingezet. Dat aantal wijkt sterk af van de ca. 4.500 B&B’s waar – ook in alle gemeentelijke 

stukken tot nu toe – steeds is uitgegaan. Navraag bij Airbnb leert dat daar op dit moment 

4.678 ‘kamers’ worden aangeboden. Daar komt het aanbod op Booking.com en andere 

platforms dan nog bij. Wil het echte getal zich melden ? Het is zeker niet zo dat het verschil 

in al deze aantallen het gevolg zou zijn van B&B’s die zich niet hebben aangemeld. Er is ons 

door verschillende van onze leden gemeld dat de administratie bij de stadsdelen in veel 

gevallen niet op orde was en dat de overdracht naar de centrale stad chaotisch is verlopen 

omdat de registratie in verschillende systemen heeft plaats gevonden. Dat verklaart ook de 

door de gemeente genoemde ‘plotselinge toename’ van het aantal aanmeldingen in 2010 en 

2014, de jaren dat het aantal stadsdelen werd gehalveerd en vervolgens afgeschaft. Er is dan 

ook alle reden aan te nemen dat deze 0-meting niet klopt en er straks veel meer mensen een 

meldingsformulier kunnen tonen dan nu wordt verondersteld. Ook de overige cijfermatige 

aannames zijn grotendeels uit de lucht gegrepen. Waarom in het centrum 245 B&B’s sluiten? 

Voegt vermindering met 2 (sic!) B&B’s in de Houthavens een woning toe aan de 

woningvoorraad ? Waarom in Zuidoost een quotum van 105? Is er enig bewijs of zelfs maar 
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aanwijzing dat er bij B&B’s woningen worden onttrokken? Op welke onderzoeken/aanname 

is de absolute grens van 4% gebaseerd?  

4. Dat de voorgenomen beperking van het aantal B&B’s zou bijdragen aan vergroting van de 

leefbaarheid is eveneens nauwelijks door uw college onderbouwd. U citeert wel heel 

ruimhartig uit het onderzoek van O+S als u stelt dat 80% van de Amsterdamse bevolking 

‘soms tot vaak’ last heeft van toeristische verhuur. Ten eerste valt op dat dit onderzoek zich 

richt op vakantieverhuur, terwijl uw maatregelen gericht zijn op B&B’s. Daarmee is dit 

onderzoek niet relevant. Verder is de vraagstelling zo algemeen (‘wel eens last’)dat het 

verbazingwekkend  is dat er – in het centrum – nog 20% is die zegt NOOIT overlast van 

toeristen te ervaren. Nergens staat waar men dan precies last van heeft. Van de stoep 

gelopen door omhoog kijkende toeristen? Uit moeten wijken voor toeristen die niet kunnen 

fietsen en het toch doen ? Je ergeren aan de overvolle drukte op de Nieuwmarkt en de 

Haarlemmerdijk ? Volgens de laatste Leefbaarheidsmonitor (Amsterdam 2017) stijgt de 

waardering van de Amsterdammer voor zijn buurt nog elk jaar (6,9 in 2001 tot 7,7 in 2017). 

Overlast van andere groepen is in 85 van de 90 wijken afgenomen; in 5 wijken is hij 

toegenomen waarvan er 3 in het centrum liggen; de andere 2 in de Westelijke tuinsteden, 

maar niet vanwege toerisme. Dus wat moet een stadsbrede quotering bijdragen aan de 

leefbaarheid? Het aantal meldingen van overlast door toeristische verhuur is  volgens het 

college tussen 2014 en 2018 toegenomen van 1.717 tot 2,846, terwijl de Rekenkamer een 

afname vaststelt tussen 2017 en 2018 van 1.772 naar 1.432. Het college goochelt met de 

cijfers. Ook het aantal voorgenomen boetes/dwangsommen in vervolg op zo’n melding is 

afgenomen van 248 tot 146 (Rekenkamer Metropool Amsterdam, 2019). 90% van alle 

meldingen snijdt geen hout. En of de voorgenomen boetes in bezwaar of procedure stand 

hebben gehouden weten we niet. Ook hier ontbreekt alle bewijs of zelfs maar een aanwijzing 

dat een vergunningenstelsel een positieve bijdrage zou leveren aan de leefbaarheid in het 

overgrote deel van de stad. Maar ook voor de 3 genoemde buurten in het centrum waar de 

overlast wel is toegenomen hebt u niet overtuigend aangetoond dat een beperking met 245 

B&B’s in het centrum (dat komt neer op 490 minder overnachtingen) de leefbaarheid 

bevordert. Dat zien wij graag aangetoond voordat de maatregel wordt aangenomen.  

5. Ook is in het geding dat er in de sociale sector sprake is van 10%-20% woonfraude(sociale 

huurder verhuurt duur onder en zit zelf in Purmerend) in de sociale sector (Thijs 

Niemandtsverdriet, NRC 13 februari 2019). Dan woont nog eens 12% ‘scheef’ (huurder 

verdient te veel om aanspraak te maken op sociale huurwoning). (AT5 26 september 2018, 

13.55 uur). Deze cijfers zetten de stelling dat er een tekort aan woningen in het lage segment 

zou zijn zeer onder druk. Bij een effectieve bestrijding van fraude en scheef wonen zouden 

maar liefst 186.000 x ca. 30% = 55.000 woningen vrijkomen voor de woningmarkt. Dat is 

meer dan het tienvoudige van elke bestaande B&B’s. Zolang de gemeente geen serieus werk 

maakt van deze misstand is een huisvestingsverordening die zich richt op bescherming van 

de woningvoorraad door beperking van de particuliere verhuur pure symboolpolitiek.  

6. Op bijna alle fronten schiet de feitelijke onderbouwing van de gemeente tekort voor deze 

ingrijpende maatregel. Dat roept de vraag op waarom er zoveel haast is. In 2020 wordt een 

nationaal  registratiesysteem door het rijk ingevoerd. Dan ontstaat echt zicht op de 

aantallen, niet alleen van Airbnb, maar ook van de andere platforms. Waarom die haast? 

7. In geval van hardnekkige overlast van een bepaalde B&B heeft de burgemeester op grond 

van de Wet bestrijding overlast al voldoende middelen om in te grijpen en een B&B te 

verbieden. Ook biedt de gedragscode van Amsterdam Gastvrij, Verhuren doe je met de 

Buren, handvaten om overlast per trap of buurtje aan te kunnen pakken. 
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Praktisch 

Het optuigen van het door u voorgestelde vergunningenstelsel heeft ons inziens een enorme bak aan 

praktische gevolgen, waar evenzovele kwesties en procedures uit zullen volgen. Wij zullen er 

hieronder een paar puntsgewijs noemen. 

 Een beperking tot 5 jaar heeft tot gevolg dat er bij elke volgende loting opnieuw B&B’s 

moeten sluiten. Dat betekent elke vijf jaar een reeks eigenaren die aanzienlijke materiële 

schade leiden door inkomensverlies vanwege overheidsmaatregelen en daar 

vergoeding/compensatie voor zullen vragen.  De bedrijfscontinuïteit is in het geding. 

Investeringen zullen in 5 jaar moeten worden afgeschreven. Hypotheken opnieuw 

afgesloten. Dat leidt tot procedures.  

 Ook zullen procedures worden gevoerd op grond van zogenaamde planschade, dan wel 

misbruik van bevoegdheid. Wie mag rekenen op een zeker inkomen uit verhuur en daar door 

de gemeente zonder goede gronden in wordt gedwarsboomd kan daar aanspraak op maken. 

Het feit dat de vergunning niet persoons- of object-gebonden is vergroot het aantal personen 

dat hierop een beroep zal doen.   

 Hoe wijdverbreid is de constructie met de stromannen? Daar geeft u geen enkele aanwijzing, 

laat staan bewijs voor. Er is dus geen enkele grond om een B&B gerund door een huurder te 

verbieden.  

 Het voorstel tot periodieke loting leidt tot rechtsongelijkheid. Waarom moeten eigenaren 

van een B&B na vijf jaar hun bedrijf(je) opdoeken omdat zij uitgeloot zijn ? Waarom is de 

hotelstop niet voorzien van een periodieke loting ? Of de parkeervergunningen ? Dat zal 

leiden tot procedures. 

 De handhaving wordt er niet eenvoudiger op. De dienst deed in 2018 – mede aan de hand 

van meldingen bij Zoeklicht - 2.883 onderzoeken (Resultaten woonfraude en incasso, juli 

2018). Hiervan betrof een kwart (669) de particuliere verhuur. Ca. 10% (70) daarvan leidde 

tot een boete, waarschuwing of dwangsom, dat is nog geen 10%.  Dat zijn wel heel veel 

handhavers voor een uiterst beperkte ‘oogst’. Dat wordt straks alleen maar erger.  

 Hoe voorkomt u straks dat mensen zich aanmelden voor een B&B, vervolgens mee loten, 

maar er na verkrijging van de vergunning geen gebruik van maken ? Er bestaat immers een 

groep inwoners die op deze manier graag het aantal B&B’s kunstmatig zal willen 

verminderen, dit ten nadele van de echte B&B houders. Komt er een verbod op non-usus? 

 

De charme van Bed & Breakfast 

In alle beleidsgeweld wordt gemakkelijk vergeten wat de grote charme van een B&B is. Niet alleen 

weten we vrij zeker dat een flink deel van de Raadsleden en het ambtelijk apparaat voor zijn 

vakantiebestemming graag gebruik maakt van de aldaar aanwezige B&B’s (dat is een kleine enquête 

waard), maar ook voor de stad Amsterdam heeft de B&B veel onderbelichte voordelen: het is 

kleinschalig, het brengt een prettig soort toeristen onder dak (vaak gezinnen met kinderen), er is 

toezicht op het gedrag door de eigenaar, de verdiensten komen terecht bij de inwoners van 

Amsterdam, of in de woorden van professor Van der Borg: ‘De B&B gast is precies het soort toerist 

dat je als stad graag wilt hebben’.  

 

Emoties zijn ook feiten 

De emoties onder B&B eigenaren lopen hoog op. Dat kunt u zelf waarnemen in de reacties die 

worden achtergelaten op de website van de gemeente. Mensen die hun aanwezigheid in het alsmaar 

duurder wordende Amsterdam net kunnen financieren dankzij een B&B of Vakantieverhuur zien 

aankomen dat zij de stad zullen moeten verlaten, hun huis moeten verlaten of hun hele levenswijze 

moeten aanpassen. De ingreep van de gemeente in het persoonlijk leven van al deze mensen is 
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heftig en daar wordt uiting aan gegeven. Ook daar lijkt de gemeente geen rekening mee te houden 

en dat terwijl wethouder Ivens nog eind 2018 de gevleugelde uitspraak deed: ‘Emoties zijn ook 

feiten’.  

 

Vakantieverhuur 

Bij de paragraaf over vakantieverhuur bent u van plan in de huisvestingsverordening op te nemen dat 

u zich het recht voorbehoudt om dit in sommige buurten terug te brengen tot 0. Tegen dit 

voornemen gelden dezelfde bezwaren als hiervoor genoemd met betrekking tot uw voorstellen voor 

B&B’s. Welk doel dient een dergelijke rigoureuze beperking? Is 0 dagen überhaupt juridisch 

houdbaar gezien de bescherming van het woonrecht? Is het publieke belang van de leefbaarheid 

daarmee aantoonbaar en proportioneel gediend ? Daar is nog geen enkel bewijs voor. U geeft u zelf 

carte blanche voor een situatie waarvan helemaal niet zeker is dat die zich zal voordoen.  

 

Conclusie 

De voorstellen in de nieuwe huisvestingsverordening met betrekking tot een vergunningenstelsel 

voor B&B’s en het stadsbreed beperken van hun aantal is ons inziens juridisch niet of uiterst zwak 

onderbouwd, draagt niet bij aan de geformuleerde doelstellingen om de woningvoorraad te 

beschermen en de leefbaarheid te bevorderen en zal aanleiding geven tot vele en kostbare juridische 

procedures waarin compensatie en schadevergoeding zal worden geëist. De onderbouwing van nut, 

noodzaak en proportionaliteit door het college schiet op alle fronten te kort. De voorstellen zijn 

slordig en overhaast. 

 

Aanbeveling/verzoek 

Wij verzoeken het college het voorstel in te trekken en eerst nader onderzoek te doen tot een betere 

onderbouwing van nut, noodzaak en proportionaliteit, en de daarmee samenhangende juridische 

haalbaarheid. Ook zal een antwoord moeten worden gegeven op alle genoemde praktische gevolgen 

die evenzovele procedures en eisen tot schadevergoeding zullen oproepen.   

Waarom wordt niet gewacht tot het landelijke registratienummer in 2020 is ingevoerd en goed 

werkt? Dat geeft concreet inzicht in de relevante cijfers van zowel B&B’s als vakantieverhuur. Dan 

wordt zichtbaar hoe groot het probleem is en of een wijziging van de huisvestingsverordening daar 

nog een bijdrage aan kan leveren. 

 

Wij hopen van harte dat onze zienswijze u nog op andere gedachten kan brengen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens Amsterdam Gastvrij 

Tim Klein Haneveld en Hans Onno van den Berg 

Voorzitters 


