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Onderwerp 	Informatie huidige en voorgestelde regels kamerverhuur 

Geachte raadsleden, 

De afgelopen weken is er veel onrust ontstaan over de nieuwe regels over kamerverhuur die zijn 
voorgesteld met de Huisvestingsverordening 2020. Zowel in de media als onder jongeren is er 
verwarring over de nieuwe regels. Er is een petitie gestart waarin gesuggereerd wordt dat alle bestaande 
verkamerde woningen rechteloos zouden worden. Tijdens de behandeling in de commissie Wonen en 
Bouwen op 20 november 2019 heeft een aantal Amsterdamse jongeren ook hun zorgen uitgesproken. lk 
vind het vervelend dat kamerhuurders zich opgejaagd voelen. Met deze brief hoop ik te zorgen voor 
meer duidelijkheid voor kamerhuurders in Amsterdam. 

Wat legaal is, blijft legaal 
Alle woningen die al een vergunning hebben, behouden deze. Al sinds 1993 geldt namelijk een 
vergunningplicht voor kamerverhuur. Wanneer een woning wordt omgezet naar kamers is daar een 
omzettingsvergunning voor vereist op basis van de Huisvestingswet. Deze omzettingsvergunning is 
daarmee niet een nieuw voorstel en vloeit voort uit landelijke regelgeving. Veel huizen in Amsterdam 
hebben deze verplichte omzettingsvergunning gelukkig al, en houden deze uiteraard gewoon. 

Niet alle woningen hebben een vergunning nodig 
Er is alleen een vergunning nodig voor het omzetten van zelfstandige woningen (voor één huishouden) 
naar onzelfstandige woonruimten (kamers). Wanneer een woonruimte is gebouwd als onzelfstandige 
woonruimten en ook altijd, reeds vanaf het begin, voor kamerbewoning is gebruikt, is geen vergunning 
nodig. Immers; deze woningen zijn niet omgezet omdat de woonruimte nooit zelfstandig is geweest. 
Het kan zijn dat dit voor bepaalde (studenten)huizen in Amsterdam geldt en dat zij geen 
omzettingsvergunning nodig hebben. 

Wat illegaal is, kan tot 1januari 2020 worden gelegaliseerd zonder quota 
Het college wil voorkomen dat huurders van kamers in de problemen komen door de voorgestelde 
quota. Voor alle woningen waar kamers worden verhuurd zonder vergunning, geldt dan ook dat deze 
woningen komende maand nog gelegaliseerd kunnen worden voordat de quota ingaan. Om dit verder te 
stimuleren heeft het college in juni 2019 o.a. besloten de geluidseisen voor drie kamers te laten vervallen 
en voor het omzetten naar vier kamers een coulanceregeling in te voeren. Woningen van vier kamers 



hoeven pas vanaf ijuli 2022 te voldoen aan de geluidseisen. Het college heeft deze coulance geboden 
om, ondanks dat de vergunningplicht al sinds 1993 bestaat, zoveel mogelijk bestaande 
kamerverhuursituaties te legaliseren in 2019, voordat de quota ingaan. Hiermee wil het college 
voorkomen dat zittende huurders door onwelwillende verhuurders in de problemen komen. Voor alle 
vergunningen die in 2019 worden aangevraagd, gelden nog geen quota. Vanaf 2020 zullen daarnaast 
lang niet alle wijken vol zitten. De quota geven dan ook in de toekomst ruimte voor het aanvragen van 
vergunningen. Op dit moment wordt bijna in geen enkele wijk het quotum overschreden. 

In Centrum en West kunnen vanaf 2020 ook woningen met meer dan vier kamers legaal worden 
In het huidige beleid gelden voor het omzetten naar vijf of meer kamers strengere regels. In de 
stadsdelen West en Centrum worden op dit moment geen vergunningen verleend voor vijf of meer 
kamers, omdat het aandeel woningen met vijf of meer kamers daar lager is dan het stedelijk 
gemiddelde. Daarnaast moeten deze kamers beheerd worden door een instelling die zich richt op de 
verhuur en het beheer van kamers en ook zo staat ingeschreven bij de KvK. In de voorgestelde regels is 
de eis van een beherende instelling geschrapt en is kamerverhuur naar vijf of meer kamers weer in heel 
Amsterdam mogelijk, dus ook in de stadsdelen West en Centrum. Dit biedt mogelijkheden voor 
bestaande (dispuuts)huizen met meer dan vijf kamers in die stadsdelen. Wel geldt straks in heel 
Amsterdam dat voor het omzetten naar zeven of meer kamers de aanvrager moet aantonen dat dit geen 
onaanvaardbare inbreuk maakt op de leefomgeving. Bij zeven of meer kamers krijgt een woning steeds 
meer het karakter van een pension of studentencomplex. Deze vorm van gebruik heeft daarmee een 
grotere impact op de leefbaarheid. 

Quota voor sturing op nieuwe gevallen 
Zoals gezegd blijft alles wat legaal is legaal en kunnen vele bestaande illegale gevallen nog gelegaliseerd 
worden komende maand. Met de quota willen we dan ook geen (legale) verkamerde situaties 
beëindigen, maar enkel de nieuwe verkameringen beter verspreid over de stad laten plaatsvinden. 
Jongeren, studenten en starters horen in onze stad, maar we willen niet dat hele wijken, panden of flats 
omgevormd worden tot jongerencampussen. De quota zijn dan ook nadrukkelijk bedoeld om de 
woningvoorraad te beschermen en te sturen zodat Amsterdam leefbaar blijft. Het college heeft daarom 
een wijk- en pandquotum voorgesteld om de mogelijkheden tot kamerverhuur te reguleren. Per wijk 
betekent dit een quotum van 5% van het aantal woningen groter dan zestig vierkante meter. Per pand 
geldt daarnaast een quotum van 25%. 

Individueel contract voor meer zekerheid 
Er is tevens voorgesteld een individueel contract per bewoner verplicht te stellen vanaf 2020 voor 
nieuwe onnzettingsvergunningen voor kamerverhuur. Door de verplichting van een individueel 
huurcontract per bewoner worden de huurrechten van de kamerbewoners beter geborgd dan in de 
huidige situatie. Een individueel contract maakt het voor de huurder eenvoudiger om bij de 
Huurcommissie een huur conform het puntenstelsel voor kamers af te dwingen. Huurders kunnen ook bij 
een gemeenschappelijk contract naar de huurcommissie, maar dan is het voor hen moeilijker te 
onderbouwen dat er in feite sprake is van kamerverhuur en dat het puntenstelsel voor kamers geldt. Een 
individueel huurcontract in combinatie met goede voorlichting maakt de stap om naar de 
huurcommissie te gaan een stuk eenvoudiger en geeft huurders daarom veel meer zekerheid. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdarn.n1 



Mochten er verhuurders zijn die ondanks de verlaagde drempels bewust geen vergunning aanvragen, 
dan ontslaat ze dat op geen enkele manier van hun verplichting richting de bewoners van hun huis. 
Huurders die huurrechten hebben opgebouwd mogen niet zomaar op straat worden gezet. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en met deze brief bij te dragen aan het 
wegnemen van de vragen van huidige (en toekomstige) kamerhuurders in Amsterdam die zich zorgen 

maken over de nieuwe regels. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Laurens Ivens 
Wethouder Bouwen en Wonen 
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