
Wie zijn wij? 
De vereniging Amsterdam Gastvrij behartigt de belangen van particuliere verhuurders aan toeristen waaronder circa 
3.200-4.500 Amsterdammers die middels een bed and breakfast een deel van hun woning tijdelijk verhuren. 

Wat hangt ons boven het hoofd? 
In juni 2019 is de concept Huisvestigingsverordening Amsterdam 2020 door het College van B&W vrijgegeven voor 
inspraak.
De voorgestelde maatregelen hierin zijn bedoeld om:
1. de leefbaarheid in Amsterdam te verbeteren;
2. overlast van toeristen te bestrijden;
3. woonruimte toe te voegen aan de woningvoorraad.

Uit voorgestelde maatregelen komt naar voren dat het College voornemens is om 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. 

Wat vinden wij?
De B&B-houders, gewone Amsterdammers, zijn ontzettend geschrokken van de plannen. De voorgenomen maatregelen 
kunnen voor velen van deze groep ingrijpende gevolgen hebben in de persoonlijke levenssfeer. Het College lijkt hier met 
deze Huisvestigingsverordening volledig aan voorbij te gaan. B&B houders lijken nu slachtoffer te worden van de over-
verhitte Amsterdamse woningmarkt, onder andere veroorzaakt door grootschalige investeerders bij wie de belangen van 
de burger weinig tot geen rol spelen. Dit terwijl het in dit geval gaat om normale inwoners die het leuk vinden - of nodig 
hebben - om dit kleinschalig te doen.

Ons verzoek aan het college
Wij verzoeken het College de maatregelen gericht tegen B&B’s 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. Het zou logisch en verstandig zijn wanneer het College 
simpelweg de invoering van het landelijke registratiesysteem in 2020 zou afwachten. 

Wat kunt ù doen? 
Meld u aan als lid van Amsterdam Gastvrij via 

www.amsterdamgastvrij.nl 
reactie naar info@amsterdamgastvrij.nl


