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De laatste tijd is er veel te doen over vakantieverhuur en Bed & Breakfast (B&B) in Amsterdam. Omdat er
strenger wordt gehandhaafd op vakantieverhuur, en de regels per 1 januari 2019 worden aangepast (van 60
dagen naar maximaal 30 dagen per jaar), zou er volgens de gemeente een verschuiving zijn naar B&B’s.
Daarvoor gold alleen een meldplicht, maar geen restrictie in bijvoorbeeld het aantal dagen dat mag worden
verhuurd. Daar is recentelijk verandering in gekomen.

Op 9 november 2018 heeft de gemeente Amsterdam op haar website aangekondigd dat het op diezelfde dag
vanaf 16:00 uur niet meer mogelijk is een B&B te melden bij de gemeente Amsterdam. De reden daarvan is,
aldus de gemeente, dat er nog geen restrictie zit op B&B’s maar dat dat wel nodig is om te voorkomen dat te
veel woningen (gedeeltelijk) als hotel worden gebruikt. Er zal een vergunningstelsel komen, dat ingaat op 1
januari 2020. Onder welke voorwaarden een vergunning verleend zal worden is nog niet duidelijk.

Even als opfrisser. De regels die volgens de website van de gemeente thans nog gelden voor het exploiteren
van een B&B zijn als volgt.

De hoofdbewoner van de woning, waarin de B&B komt, woont daar ook. Maximaal 40% van het totale
gebruiksoppervlakte van de woning wordt gebruikt voor B&B. Als meetmethodiek wordt de NEN 2580 gebruikt.
Er zijn in de woning maximaal vier slaapplaatsen voor vier gasten voor wie de hoofdbewoner al dan niet ontbijt
verzorgt. In een B&B moeten vaste slaapkamers zijn aangewezen voor de gasten. Een B&B mag alleen worden
geëxploiteerd in een gedeelte van de zelfstandige woning. De ruimte waar de gasten verblijven mag niet op
zichzelf een zelfstandige woonruimte zijn. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte als deze ruimte
beschikt over een eigen opgang en eigen voorzieningen (keuken en toilet en wasgelegenheid). In de
advertentie moet staan dat een (onzelfstandig) gedeelte van de woning wordt verhuurd en niet de gehele



woning. De hoofdbewoner exploiteert de B&B zelf. De hoofdbewoner mag niet zelf op vakantie zijn tijdens de
B&B verhuur. De hoofdbewoner moet een nachtregister bijhouden. Er mag geen alcohol worden geschonken
tegen betaling. De B&B wordt van tevoren gemeld bij de gemeente. 

Hoofdbewoners die hun woning voor 9 november 2018 16:00 uur gemeld hebben en aan voornoemde
voorwaarden voldoen vallen binnen het overgangsrecht, wat betekent dat zij in aanmerking kunnen komen
voor een vergunning. De hoofdbewoner die zijn woning helemaal B&B-klaar heeft gemaakt, maar toevallig net
niet op vrijdag 9 november 2018 op de website van de gemeente heeft gekeken en zich niet op tijd heeft
aangemeld, kan dus het komende jaar geen B&B exploiteren. Hij moet wachten tot hij in januari 2020 een
vergunning aan kan vragen, en dan maar hopen dat de gemeente die verleent.

Bijeenkomst
Over onder andere dit onderwerp vond op maandag 12 november 2018 een bijeenkomst plaats in de
Zuiderkerk in Amsterdam, waar zowel hoofd handhaving Marnix Bolkestein, als wethouder Wonen Laurens
Ivens aan de tand werden gevoeld. De aanwezige B&B-exploitanten hadden veel vragen. De vragen hadden
betrekking op de te verwachten voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning en over het aantal
vergunningen dat zal worden verleend. Helder is namelijk dat met name dat de gemeente in de binnenstad een
rem wil zetten op B&B’s en dan is de terechte vraag wat dat voor bestaande B&B’s tot gevolgen heeft. Op die
vragen kwam geen duidelijk antwoord.

Ivens gaf aan dat hij graag eerst de B&B-houders wilde consulteren over die voorwaarden, voordat het college
daarover een standpunt inneemt. Begrijpelijkerwijs werd dat bericht niet positief ontvangen. Gewezen werd op
de bijzondere situatie dat de gemeente enerzijds plots een stop heeft ingevoerd met verwijzing naar een
beleidswijziging, terwijl vervolgens niet duidelijk is wat die wijziging dan behelst, omdat het college daarover
nog in gesprek wil gaan.

Ivens heeft daarbij herhaaldelijk gewezen op de dienstenrichtlijn. Deze richtlijn staat er mogelijk aan in de weg
dat alle bestaande B&B-houders een vergunning zouden krijgen, als gevolg waarvan het voor nieuwe partijen
nauwelijks nog mogelijk is een vergunning te verkrijgen. Deze dienstenrichtlijn stelt beperkingen aan de
mogelijkheid voor de overheid om schaarse vergunningen (waarvan hier sprake lijkt te gaan worden) voor
onbepaalde tijd te verlenen. Dat belemmert namelijk de vrije markt, omdat nieuwe partijen dan niet of
nauwelijks kunnen toetreden. Maar of dat hier het geval is, moest nog worden uitgewerkt, aldus Ivens. Mocht
er nieuws zijn, of duidelijkheid worden verschaft, dan informeren wij u uiteraard.

Elsje de Bie is advocaat bij Hielkema & Co, gespecialiseerd in huurrecht. Collega Wout-Jeroen Leenders
is gespecialiseerd in bestuurs- en huurrecht.
 

Elsje de Bie en Wout-Jeroen Leenders
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