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Om hoeveel woningen in Amsterdam gaat het eigenlijk? Amsterdam heeft 
ongeveer 165.000 woningen (eigen bezit), 130.000 huurwoningen (particulier) 
en 226.000 (corporatie). 

13.500 = 2,5% van totaal of 8% van eigen woningen
Hoeveel nachten wordt gemiddeld verhuurd?

96
Hoeveel wordt er gemiddeld gevraagd per nacht?

EUR 133,00 
gemiddelde opbrengst EUR 982,00 per maand



Bron: insideairbnb.com/amsterdam



Waar spreken we over?

Reguliere 
hotels:13.000.000

Airbnb:2.000.000

Overige ( Wimdu,
Booking.com, 9flats 

etc.):1.700.000

OVERNACHTINGEN 2015







Definities
verhuurder heeft: 0 tot 7 dagen 1 week tot 6 

maanden
6 maanden tot een jaar een jaar of langer

wel hoofdverblijf vakantieverhuur wonen

geen hoofdverblijf hotel extended stay

short stay

extended stay: het bedrijfsmatig aanbieden van logies anders dan in een woning voor 
kortstondig verblijf van tenminste 1 week tot maximaal 1 jaar aan natuurlijke personen die 
buiten de gemeente hun hoofdverblijf c.q. vaste woon- of verblijfplaats hebben.

short stay: het structureel aanbieden van zelfstandige woonruimte voor tijdelijke 
bewoning aan één huishouden voor een aaneensluitende periode van tenminste één week 
en maximaal zes maanden



Publiekrechtelijke regelgeving
Huisvestingswet Wet op de ruimtelijke 

ordening (Wro)
Gemeentewet Woningwet 

en 
Bouwbesluit 
2012

Huisvestingsverordening Bestemmingsplan Autonome 
verordening

Bouwverordening

APV

Verordening 
toeristenbelasting



Huisvestingswet 2014
• Artikel 21:

Het is verboden om een woonruimte, behorend tot een met het oog op het behoud of de samenstelling van de 
woonruimtevoorraad door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening aangewezen categorie gebouwen en die 
gelegen is in een in de huisvestingsverordening aangewezen wijk, zonder vergunning van burgemeester en 
wethouders:

a. anders dan ten behoeve van de bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar aan de bestemming 
tot bewoning te onttrekken;

a. [..]

• Artikel 35
De gemeenteraad kan in de huisvestingsverordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd ter zake 
van de overtreding van de verboden bedoeld in de artikelen 8, 21 of 22, of van het handelen in strijd met de 
voorwaarden of voorschriften, bedoeld in artikel 26. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete.

• Verkeerde verwijzing naar artikelen Hvw 2014 in de Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 
(tweede helft 2015) betekent geen wettelijke grondslag en strijd met legaliteitsbeginsel. Gevolg: 
minimaal 71 boetes van de baan. 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:4251



Handhaving

• Handhaving is meestal tweesporenbeleid: sluiting en boete
• Handhavingsartikelen in Hvw 2014:

Artikel 8 EVRM?



Ontrekking?
• ABRvS 14 oktober 2015, http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3154

Onttrekking eenvoudigweg aangenomen door het “gebruik van de woning door toeristen”. 

“Uit het gebruik van de woning door toeristen volgt dat deze niet beschikbaar was voor duurzame bewoning”. In dit geval 
was de stelling van de verhuurder echter ook niet dat er wél sprake was van normale bewoning. 

• ABRvS 12 oktober 2016, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2693

Geen permanente bewoning op basis van rapport van bevindingen; ontbreken van persoonlijke spullen. 

“Aan het besluit van 1 juli 2014 en het in beroep bestreden besluit is een rapport van bevindingen op ambtseed/belofte 
opgemaakt op 11 juni 2014 ten grondslag gelegd. In dat rapport staat dat tijdens het huisbezoek van de toezichthouders op 
6 juni 2014 toeristen zijn aangetroffen in de woning. Ook staat in het rapport dat in de woning meubilair is aangetroffen en 
spullen voor logies als beddengoed en handdoeken en dat tijdens het bezoek in de ochtend ook persoonlijke spullen van de 
aanwezige toeristen zijn aangetroffen. Die persoonlijke spullen zijn tijdens het bezoek ’s middags niet meer aangetroffen. 
Andere persoonlijke spullen zijn niet aangetroffen. Daarnaast heeft het college afdrukken van internetpagina’s overgelegd 
waaruit kan worden afgeleid dat de woning meermalen te huur is aangeboden op onder meer AirBnB en getuige de reacties 
bij die woning ook meermalen is verhuurd. Anders dan [appellant] betoogt, heeft de rechtbank terecht overwogen dat het 
college aldus heeft aangetoond dat de woning niet permanent werd bewoond en dus aan de woonruimtevoorraad is 
onttrokken.”



• Rb. Amsterdam 29 september 2016, 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:6187

“Uit de door eisers genoemde uitspraken van de Afdeling blijkt juist dat uit het gebruik van de 
woning door toeristen volgt dat de woning niet beschikbaar is door duurzame bewoning. Derhalve 
is sprake van onttrekking aan de bestemming tot bewoning. Dat de woning ook niet beschikbaar 
zou zijn geweest voor reguliere verhuur, omdat eiser de woning een deel van het jaar zelf 
gebruikte, betekent niet dat door de verhuur aan toeristen de woning niet aan de woonvoorraad 
werd onttrokken.”

• ABRvS 23 september 2015, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2996

“Gezien al die feiten en omstandigheden tezamen heeft de rechtbank terecht overwogen dat het 
dagelijks bestuur zich op het standpunt heeft mogen stellen dat [appellant] de woning op het 
desbetreffende adres voor toeristische doeleinden heeft verhuurd en hij aldus de woning zonder 
daartoe verleende vergunning aan de bestemming tot wonen heeft onttrokken. 



Overtreder?

ABRvS 26 oktober 2016, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2803

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete komt voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met de vaste 
gedragslijn dat aan de eigenaar van een woning slechts een boete wordt opgelegd, indien hij van de overtreding afwist.

Vast rechtspraak (o.a. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3350): 

Van de eigenaar van een pand dat wordt verhuurd, mag worden gevergd dat deze zich tot op zekere hoogte informeert 
over het gebruik dat van het door deze eigenaar verhuurde pand wordt gemaakt. 

Maar: onderscheid tussen incidentele en professionele verhuurder.



Conclusie Huisvestingsverordening

• Onttrekking wordt al snel aangenomen als sprake is van toeristische 
verhuur waarbij verhuurder geen hoofdverblijf in de woning heeft.

• Hoofdverblijf in de woning: alle omstandigheden van het geval zijn 
van belang, waarbij de intenties van verhuurder en de constateringen 
van handhavers van belang zijn (persoonlijke eigendommen) 



Huisvestingsverordening - vergelijking

• Categorieën van woonruimte waarop onttrekkingsverbod van toepassing is:
• Amsterdam: alle woningen
• Utrecht: alle woningen met een WOZ-waarde lager dan € 305.000 (prijspeil 2015).
• Rotterdam: alle woningen
• Den Haag: alle woonruimten, met uitzondering van onzelfstandige woningen (!)



Bestemmingsplan
• Bestemming wonen:

• ABRvS 20 oktober 2013 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1633

Nu het begrip "Woningen" in de planvoorschriften niet is gedefinieerd, heeft de rechtbank 
terecht overwogen dat bij de interpretatie daarvan aansluiting dient te worden gezocht bij 
het normale spraakgebruik en het bestemd zijn als woning een zekere duurzaamheid 
vereist. Dat de rechtbank daarbij heeft verwezen naar de eerdergenoemde uitspraak van 
de Afdeling van 5 september 2012, waarin aan de orde was of het gebruik als short stay
kan worden aangemerkt als bewoning in de zin van de Huisvestingswet, is daarbij niet van 
belang, nu de Afdeling in de uitspraak van 26 maart 2008 in zaak nr. 200705863/1), ten 
aanzien van het begrip "Woningen" in het in die zaak van toepassing zijnde 
bestemmingsplan heeft overwogen dat een vorm van verblijf niet kan worden 
aangemerkt als gebruik als woning indien daaraan voldoende duurzaamheid ontbreekt.



ABRvS 3 juni 2015 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1750
De rechtbank heeft terecht, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 23 oktober 2013 
in zaak nr. 201300024/1/A1, overwogen dat uit de in het bestemmingsplan opgenomen definitie van 
het begrip woning, het vereiste van een zekere duurzaamheid in het gebruik volgt. Bij een vorm van 
verblijf in het kader van vrijetijdsbesteding, waarbij de woning wordt verhuurd aan derden als 
recreatieverblijf, is geen sprake van een zekere duurzaamheid, zodat dit niet kan worden aangemerkt 
als gebruik als woning. Het kortstondig recreatief verhuren van de woning is, gelet op artikel 30, 
eerste lid, van de planvoorschriften, in strijd met de op het perceel rustende bestemming 
"Woondoeleinden". 

Rb Amsterdam 8 juli 2016 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:4256
De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van ‘wonen’ als bedoeld in het bestemmingsplan, en 
zoals nader omschreven in het vakantieverhuurbeleid, indien een woning door een ander dan de 
bewoner wordt verhuurd aan toeristen. 



Beleid - Amsterdam



Inhoud beleid
• “Notitie vakantieverhuur 12 februari 2014”
• is geen regelgeving (wordt wel als zodanig gepresenteerd) maar 

handhavingsbeleid ten aanzien van de Huisvestingsverordening (en 
andere regelgeving)

• Maximaal 60 dagen (Huisvestingsverordening !?)
• Hoofdverblijf; permanente bewoning (Huisvestingsverordening)
• Toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting)
• Toestemming verhuurder of VvE (BW):

• Niet meer dan 4 personen tegelijk (Bouwbesluit 2012 brandveiligheid)



• Overeenkomst tussen gemeente Amsterdam en Airbnb: MOU
• Voorlichting;
• Preventie;
• Innen toeristenbelasting.

• Per 1 januari 2017: nieuw “overnachtingsbeleid”
• Handhaving wordt versterkt door inzet van nieuwe middelen en technieken 

waaronder scrapen
• Aanvullend extern onderzoek naar de juridische mogelijkheden tot het 

verkorten van de maximale duur voor vakantieverhuur



Evaluatie
• Explosieve groei vakantieverhuur; Amsterdams handhavingsbeleid onvoldoende; 

“stad in balans” dossier
• Beperkt beeld van de totale omvang van toeristische verhuur
• Grens tussen incidentele vakantieverhuur en bedrijfsmatige structurele verhuur 

moeilijk vast te leggen
• Handhaving op maximaal aantal overnachtingen niet mogelijk

(Toekomstige) oplossingen? 
• Nieuwe manier van handhaven; digitale onderzoeksmethoden
• Beïnvloeding bestaande wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld aanpassing 

huisvestingswet om meldingsplicht toeristisch verhuur in woningen 
(vakantieverhuur en B&B) mogelijk te maken. 

• Opnemen vakantieverhuur in bestemmingsplannen (nodig?)



Motie Gesthuizen c.s.





Dienstenrichtlijn
• Regels vakantieverhuur wel / niet te rechtvaardigen onder de 

Dienstenrichtlijn?
• Geen beperkingen opleggen die het vrij verkeer van diensten beperken. 
• Wel mogelijk: non-discriminatoir, te rechtvaardigen op grond van 

dwingende redenen van algemeen belang:
• ruimtelijke ordening
• huisvestingsbeleid

• Maar niet: Het stellen van economische criteria voor toetreding tot de 
markt (artikel 14 lid 5 van de Dienstenrichtlijn). Een ruimtelijk besluit mag 
niet zijn ingegeven door overwegingen van economische ordening.



Beleid - vergelijking
• Beleid vakantieverhuur

• Utrecht: beleid in aanmaak (bekendmaking uiterlijk november 2016)
• Rotterdam: geen specifiek beleid 
• Den Haag: oud beleid Bed & Breakfast; alleen handhaving bij overlast

• Amsterdam als voorbeeld; innen toeristenbelasting (Citydeal Eindhoven, 
Utrecht, Den Haag en Rotterdam. )

• Amsterdam als schrikbeeld; massale woningonttrekking





Conclusie
• Wat mag er nu wel?

• Vakantieverhuur waarbij het hoofdgebruik van de woning als zodanig in 
stand blijft.

• Wat mag er nu niet?
• Bedrijfsmatig gebruik van een woning
• Verhuur waarbij er geen hoofdgebruiker meer is
• Verhuur aan meer dan vier personen tegelijkertijd

• Uitdaging: handhaving



http://pactadvocaten.nl/vastgoed/regels-en-beleid-vakantieverhuur/


