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Geen gezamenlijke overeenkomst met platformen vakantieverhuur 

Geachte raadsleden, 

Eerder heb ik u geïnformeerd dat per i januari 2019 de overeenkomsten met Airbnb en 
Booking.com  zijn afgelopen. Met beide platformen golden vanaf 1 januari 2017, resp. 1 januari 
2018 afspraken die gericht waren op het naleven door hun verhuurders van de regels betreffende 
vakantieverhuur. 

De afgelopen drie maanden is getracht tot nieuwe afspraken te komen om illegaal aanbod te 
voorkomen. Op verzoek van de platformen is met de drie grootste platformen gezamenlijk ge-
sproken. Naast Airbnb en Booking.com  was dat HonneAway/Expedia met wie geen eerdere 
afspraken zijn gemaakt. De platformen hebben daarbij vorig jaar december aangegeven het 
overleg te willen pauzeren totdat er volstrekte duidelijkheid zou zijn over de nieuwe beleidsregels 
vakantieverhuur met daarin de verkorting van de maximale verhuurtermijn van 6o naar 30 dagen. 
Nadat uw raad op 19 december 2018 ingestemd had met de nieuwe beleidsregels zijn de 
gesprekken hervat. 

Helaas is gebleken dat wij er niet in geslaagd zijn tot elkaar te komen. Vooral het ontbreken van 
bereidheid van de drie platformen om actief een overschrijding van de 30 dagen termijn te 
voorkomen, waar dat tot 1 januari 2019 wel tot 6o dagen werd gedaan door Airbnb en 
Booking.com, bleek een onoverkomelijk geschilpunt. 

Het college is teleurgesteld dat de platformen zich niet optimaal willen inspannen om mee te 
helpen aan de naleving door hun verhuurders van de regels vakantieverhuur. De goedwillende 
verhuurders en huurders op de platformen zijn hiervan de dupe, evenals de vele Amsterdammers 
die niet gebaat zijn bij overmatige woningonttrekking en bij de grote gevolgen voor de 
leefbaarheid in hun portiek en buurt. Juist platformen, die zoveel informatie van hun verhuurders 
hebben en met hen in direct contact staan, zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om 
Amsterdam te behouden als een prettige stad om te wonen en verblijven, waarbij woningen als 
woningen worden gebruikt en overlast wordt tegengegaan. Een gezamenlijke aanpak van deze 
platformen, inclusief het actief voorkomen dat de termijn van 30 dagen wordt overschreden, zou 
voor de Amsterdammers grote winst zijn geweest. Maar ook voor de verhuurders en toeristen die 
met meer zekerheid en rust aan vakantieverhuur zouden kunnen deelnemen. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 



26 februari 2019 

Pagina 2 van 2 

Het college gaat nu deze drie platformen afzonderlijk benaderen of zij één op één afspraken willen 
maken om illegaal aanbod te voorkomen en daarmee meer zekerheden te bieden voor hun 
verhuurders en huurders. Nu er geen afspraken meer zijn, gaat het college extra 
handhavingsacties opzetten om overtreding van de regels tegen te gaan. Ook blijft het college bij 
het rijk aandringen op een wettelijke registratieplicht. In Europees verband blijft het college, 
gezamenlijk met andere Europese steden, intensief inzetten op een minder terughoudende 
opstelling van de  EC  ten opzichte van de platformen om zo gemeenten beter in staat te kunnen 
stellen toeristische verhuur in woningen te kunnen controleren en handhaven. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Laurens !yens 
Wethouder Bouwen en Wonen 
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