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De zoektocht naar beleid voor tijdelijke verhuur van woningen  
 
Al een aantal jaren zien we in Amsterdam een trend dat steeds meer woningen 

voor een beperkte periode worden verhuurd. In de meeste gevallen gaat het 
daarbij om verhuur aan buitenlanders die voor werk of studie een aantal weken 

of maanden in Amsterdam verblijven of aan toeristen die voor een aantal dagen 
tot een week in de stad verblijven. Een steeds groter deel van deze twee 
groepen verkiest tijdelijke huur van een (zelfstandige) woning boven verblijf in 

een hotel. Dit is een internationale trend (social travelling, live like a local), die 
wordt ondersteund door de opkomst van verhuursites.  

Dit essay gaat over het Amsterdamse beleid van de afgelopen vijf jaar om 
tijdelijke verhuur van woningen te reguleren. Als rode draad dienen twee 
ontwikkelingen. Aan de ene kant het shortstaybeleid zoals dat in 2009 van kracht 

werd en in de jaren daarna diverse keren is geëvalueerd en aangepast. Aan de 
andere kant de toename van toerisme en de opkomst van verhuursites, die in 

dezelfde periode een hoge vlucht namen en die de aanleiding vormden voor een 
gemeentelijk beleid voor „vakantieverhuur‟. 
Mijn stelling is dat het handelen van de gemeente met betrekking tot het beleid 

voor tijdelijke verhuur zich vanuit de optiek van een urban manager (in wording) 
positief heeft ontwikkeld. Helaas is dat nog geen garantie op succes is.  
 

Shortstay 2009: tegengestelde belangen 
De belangrijkste ambitie van Amsterdam Topstad, de economische agenda voor 
de ontwikkeling van Amsterdam in de periode 2006-2010, was om de metropool 

Amsterdam als vestigingslocatie weer terug te brengen in de top 5 van Europese 
steden. Partijen die zich met dit programma bezighielden constateerden in 2008 

een tekort aan woningen die tijdelijk door zakenmensen konden worden 
gehuurd. Daarom werd in 2009 besloten om een beleid voor short stay in te 
stellen. Het vraagstuk is door de Dienst Economische Zaken succesvol geframed 

als een noodzakelijk voorwaarde om Amsterdam economisch gezond te houden. 
Onder framing verstaan we „de activiteit om politieke en maatschappelijke 

vraagstukken zodanig te omschrijven en met waarden en beelden te voorzien, 
dat beleidsmakers en andere sleutelactoren steun verlenen voor de positie die 
een publieke organisatie in een bepaald vraagstuk heeft ingenomen‟ 

(Noordegraaf 2011, p.91).  
De Beleidsnotitie voor short stay is 9 februari 2009 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Daarbij werd de volgende definitie van short stay gehanteerd: „het 
structureel aanbieden van een zelfstandige woning voor tijdelijke bewoning aan 
één huishouden voor een aaneensluitende periode van tenminste één week en 

maximaal zes maanden‟. Woningeigenaren die hun woning tijdelijk willen 
verhuren, moeten een vergunning hebben van de gemeente. Als aan alle 

voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning voor een periode van tien jaar 
verstrekt.  
 

Aan de vaststelling van het beleid gingen lange en heftige discussies in de 
gemeenteraad en de deelraad van stadsdeel Centrum vooraf. De partijen waren 

sterk verdeeld, met name over de vraag hoeveel woningen mochten worden 
onttrokken voor short stay. “Deze kwestie splijt de raad”, aldus een PvdA-
raadslid in 2008. Het dagelijks bestuur en de deelraad van stadsdeel Centrum 

waren tegen de ongebreidelde groei van short stay. Ongebreidelde groei zou 
volgens hen zeker plaatsvinden als short stay voor twee weken of zelfs voor één 

week mogelijk werd, want dan zouden vooral toeristen er gebruik van maken. 
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Het (vermeende) tekort aan tijdelijke woonruimte voor buitenlandse 

zakenmensen bleek geen eendimensionaal probleem dat rationeel benaderd kon 
worden. Bij een rationele benadering staat het realiseren van doelstellingen 

volgens de traditionele beleidscyclus centraal (Bekkers 2012, p.59). Tijdelijke 
verhuur manifesteerde zich als een „wicked problem‟ waarbij een politieke 
benadering beter past. Volgens die benadering vindt beleidsontwikkeling plaats 

in een netwerk of arena waarin wederzijds afhankelijke actoren strategisch 
gedrag ontwikkelen om het beleid dusdanig te beïnvloeden, dat hun belangen, 

posities en opvattingen het beste worden beschermd (Bekkers 2012, p.160).  
 
Short stay is een verblijfscategorie tussen hotel en normaal wonen. Bezoekers 

die voor een paar dagen komen, moeten gebruik maken van hotels en b&b‟s. Bij 
een verblijf van meer dan een half jaar is sprake van wonen in de zin van de 

Huisvestingswet. Short stay raakt dus aan ander lokaal beleid, zoals het 
hotelbeleid en de woonruimteverdeling. Het beleid heeft als uitgangspunt dat 
tijdelijke verhuur van woningen geen concurrentie mag vormen voor hotels in de 

stad, wat het geval is woningen voor een paar dagen worden verhuurd. Het 
beleid mag ook niet leiden tot verdringing van Amsterdamse woningzoekenden, 

omdat er al een tekort is aan woningen voor bepaalde groepen.  
Het voorgaande laat zien dat er bij short stay verschillende, vaak tegengestelde 

belangen spelen. Vóór zijn degenen die Amsterdam terug willen in de top 5 van 
internationaal aantrekkelijke steden om te werken en te wonen, zoals 
(markt)partijen die daar veel geld mee kunnen verdienen. Tegen zijn degenen 

die vrezen dat tijdelijke verhuur ten koste gaat van huishoudens die in 
Amsterdam willen in- of doorstromen en die vrezen dat tijdelijke verhuur tot 

overlast voor zittende bewoners leidt. Tegen is ook de hotelbranche, die 
concurrentie van short stay vreest.  
 

De tegengestelde belangen zijn te herkennen in de vijf doelstellingen van het 
shortstaybeleid (Beleidsnotitie voor short stay, 2009): 

1. Het beleid biedt voldoende ruimte aan (vooral buitenlandse) werknemers 
om voor korte tijd in Nederland te verblijven. 

2. Het beleid beperkt het voortbestaan van een illegaal aanbod aan 

overnachtingsmogelijkheden. 
3. Het beleid voorkomt verdringing van andere groepen woningzoekenden. 

4. Het beleid is een adequate manier om de leefbaarheid van buurten te 
bewaken. 

5. Het beleid draagt bij aan Amsterdam Topstad. 

 
Met name de eerste en vijfde doelstelling zijn gericht op verruiming van het 

(legale) aanbod van shortstay appartementen. De tweede doelstelling is gericht 
op regulering van de tijdelijke verhuur. De derde en vierde doelstelling zijn 
vooral gericht op beperking van de negatieve gevolgen van tijdelijke verhuur. 

Evenals bij het beleid voor postcodegebeid 1012, een stedelijk project dat 
uitvoerig is onderzocht door projectgroep Emergo, was er geen eenheid van 

beleid. Zonder eenheid van beleid kan er ook geen eenheid in uitvoering en 
eenheid in informatie(deling) zijn. Voor uitvoerende diensten, zoals 
vergunningverleners en handhavers, heeft dit grote onduidelijkheid tot gevolg 

(Emergo, p.119). 
 

Dat er geen eenheid van beleid is, heeft te maken met het gebrek aan regie bij 
de gemeente. Wil een lokale overheid regie kunnen voeren, dan gelden er drie 
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randvoorwaarden. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is sprake 

„versnipperde regie‟ (Broekhuizen 2010, p.23). Ten eerste moet de lokale 
overheid een solide ankerpunt vormen bij de totstandkoming en uitvoering van 

lokaal beleid. Gezien de tegengestelde doelstellingen en belangen was dat hier 
niet het geval. Een tweede voorwaarde is een goede informatiepositie: de 
organisatie is in voldoende mate op de hoogte van actuele situaties, heeft kennis 

over de potentie van relevante partijen in het veld en bezit inhoudelijke 
expertise. De informatie, kennis en expertise is verdeeld over de Diensten 

Economische Zaken en Wonen, Zorg en Samenleving. Ten derde moet er van 
overheidswege ingegrepen kunnen worden, moet er „een stok achter de deur‟ 
zijn. Dit stelt hoge eisen aan de handhavingcapaciteit. Het shortstaybeleid 2009 

voldoet niet aan deze drie voorwaarden; de regie is versnipperd. 
 

Evaluatie 2011: Kloof tussen beleid en realiteit 

In de loop van 2011 is het shortstaybeleid geëvalueerd. Evaluatieonderzoek is 
een vorm van onderzoek waarbij wordt nagegaan of een bepaalde doelstelling 
(van beleid) is behaald. Evaluaties kunnen zowel vooraf (ex ante) als achteraf 

(ex post) worden uitgevoerd. Ze kunnen betrekking hebben op behaalde 
resultaten (summatief) of op het verloop van processen (formatief) (Thiel 2010, 

P.16). Organisaties kiezen vaak voor een gemengde evaluatie. „Only a so called 
„mixed evaluation‟ of impact and process evaluation can give real evidence for 
success or failure of measures‟ (Dziekan 2013, p.18). 

De heftige politieke meningsverschillen waren de reden om al na twee jaar te 
evalueren. In onderzoek worden verschillende belemmeringen genoemd voor ex 

postevaluaties. Eén van de methodologische belemmeringen is de timing van de 
evaluatie. Wanneer kort na de inwerkingtreding van beleid wordt geëvalueerd, 
dan wordt geen rekening gehouden met zogenaamde ingroei-effecten. Kiest men 

voor een evaluatie na vijf jaar, dan kan de meting zijn verstoord door nieuwe 
ontwikkelingen (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 2009, p.34). Twee jaar is in 

dat licht vrij snel. Maar deze (tussentijdse) evaluatie had vooral tot doel om te 
kijken of het beleid bijsturing behoefde.  
 

Bij de evaluatie deed zich het probleem gelden dat de doelstellingen van het 
shortstaybeleid algemeen geformuleerd en op onderdelen tegenstrijdig waren. 

Bovendien was de meetbaarheid van een aantal doelstellingen twijfelachtig. 
Om te bepalen of er voldoende tijdelijke woonruimte voor zakenmensen werd 

aangeboden (doelstelling 1) was inzicht in vraag en aanbod noodzakelijk. Uit de 
evaluatie bleek dat dit inzicht ontbrak. De groep die gebruik maakte van 
tijdelijke verhuur was enorm divers. Er waren grote verschillen met betrekking 

tot doel en duur van het verblijf, de nationaliteit en de grootte van het 
huishouden. De ondergrens lag bij zeven nachten. Zoals stadsdeel Centrum al 

voorzag, ging het dan ook vaak om toeristen. In reactie op de stijgende vraag 
naar tijdelijke woonruimte was bovendien een uitgebreid semi-legaal aanbod van 
appartementen voor kort verblijf ontstaan. Op basis van verstrekte vergunningen 

zou het aanbod circa 500 woningen bedragen, maar volgens de onderzoekers 
bedroeg het aanbod in de praktijk minimaal 2.000 woningen (Regioplan 2011, 

p.15). 
Om te bepalen of het illegale aanbod aan overnachtingsmogelijkheden is beperkt 
(doelstelling 2), zou eerst de aanvankelijke omvang van het illegale aanbod 

bekend moeten zijn. Dit is een probleem omdat „illegaliteit‟ per definitie moeilijk 
in betrouwbare cijfers te vatten is.  
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Het bestemmen van een deel van de woningvoorraad voor niet-ingezetenen 

betekent impliciet dat woningen aan de voorraad worden onttrokken (doelstelling 
3). De tijdelijke woningonttrekking voor short stay vindt plaats op basis van 

artikel 30 van de Huisvestingswet. Formeel komen woningen onder de 
huurliberalisatiegrens niet voor short stay in aanmerking. De enkele jaren 
geleden ingevoerde „schaarstepunten‟ bieden echter de mogelijkheid om 

woningen op aantrekkelijke locaties boven de huurliberalisatiegrens uit te tillen. 
Verhuurders van vrije sectorwoningen verkiezen tijdelijke verhuur boven 

reguliere verhuur aan Amsterdamse woningzoekenden, omdat het financieel 
meer oplevert en meer flexibiliteit biedt. Officieel moesten zij daarvoor een 
shortstayvergunning aanvragen. Verhuurders van huurwoningen die na 1 januari 

2008 waren opgeleverd, hoefden geen vergunning aan te vragen. Deze 
nieuwbouwwoningen, zo was de redenering, werden aan de woningvoorraad 

toegevoegd en dus was er bij de bestemming „short stay‟ geen sprake van 
woningonttrekking (Regioplan 2014, p.6). 
Een concentratie van woningen die tijdelijk worden verhuurd, kan negatieve 

gevolgen hebben voor zittende bewoners (doelstelling 4). Te denken valt aan een 
voortdurend komen en gaan van gasten, afname van sociale cohesie in de buurt, 

overlast voor buren en wijziging van het voorzieningenaanbod. De gemeente 
dacht een te grote concentratie van tijdelijke verhuur te voorkomen door quota 

in te stellen. Voor maximaal 5% van de huurwoningen in de vrije sector mochten 
stadsdelen een vergunning voor short stay afgeven, in het centrum voor 
maximaal 15% van deze voorraad. Maar door de gelijktijdige uitbreiding van de 

vrije sectorvoorraad was het moeilijk om te bepalen om hoeveel woningen het 
dan zou gaan. 

 
De gemeente heeft bij short stay te maken met een vorm hybriditeit. De essentie 
van hybriditeit is de frictie tussen wezensvreemde elementen en het constant in 

balans moeten houden van conflicterende doelen en belangen (Karré 2011, 
p.121). De economische agenda die de aanleiding vormde voor het beleid werd 

vooral bepaald door doelen en belangen van private partijen. De 
woonruimteverdeling en het voorkomen van woningonttrekking, alsmede het 
tegengaan van overlast hadden veel meer een maatschappelijke grondslag.  

 
Volgens de evaluatie was het beleid niet doeltreffend en moeilijk ten volle 

handhaafbaar en kon het op een gering draagvlak rekenen (Regioplan 2011, 
p.22). De belangrijkste hoofdconclusie was eigenlijk dat vraag en aanbod van 
tijdelijke woonruimte elkaar voornamelijk buiten de beleidskaders om vonden. 

Dit duidt erop dat er een „kloof‟ bestond tussen beleid en realiteit. De 
werkelijkheid was complexer dan de beleidsmakers aanvankelijk dachten. 

In het evaluatierapport staan negen aanbevelingen om het beleid bij te sturen 
(zie bijlage). 
 

Shortstay 2012: Ruimer baan voor tijdelijke verhuur 
In juli 2012 verschijnt de notitie Beleid shortstay, Vernieuwd beleid voor kort 

wonen in Amsterdam. In feite komt het erop neer dat ruimer baan wordt 
gegeven aan tijdelijke verhuur dan in het oorspronkelijke beleid, de 
waarschuwingen in de evaluatie ten spijt. Er lijkt hier sprake van een vorm van 

padafhankelijkheid. Padafhankelijkheid wordt omschreven als „het mechanisme 
waarbij het leervermogen van beleidsvoerende organisaties en beleidsmakers 

mede wordt beïnvloed door de mate waarin een eerder ingeslagen weg het 
zoeken naar bepaalde oplossingen stuurt‟ (Bekkers 2012, p.317). 
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Het nieuwe beleid stelde dat short stay in principe overal toegestaan moest zijn, 

met uitzondering van de sociale huurvoorraad. Er werden twee omslachtige en 
moeilijk te meten criteria geïntroduceerd die, als aan minmaal één van beide 

werd voldaan, stadsdelen de mogelijkheid bood om short stay in de 
geliberaliseerde voorraad te beperken. Volgens het nieuwe beleid moest 
desondanks minimaal 10% van de geliberaliseerde huurvoorraad voor short stay 

beschikbaar zijn (zie bijlage).  
 

Eén van de aanbevelingen in de evaluatie was om de huidige ondergrens van de 
verhuurperiode te herzien. Er werd zelfs voorgesteld om deze af te schaffen, 
omdat de vraag duidelijk ook op kortere periodes betrekking had en een 

ondergrens moeilijk te handhaven zou zijn. De gemeente besloot in 2012 
uiteindelijk om, bij wijze van experiment, de ondergrens te verlagen van zeven 

naar vijf nachten. Behalve dat deze grens nóg moeilijker te handhaven was, 
bestond de doelgroep steeds minder uit de groep tijdelijk in Amsterdam 
verblijvende buitenlandse zakenmensen waarvoor short stay aanvankelijk vooral 

was bedoeld. Het was een onduidelijk compromis, dat op verzoek van de 
Stadsregio Amsterdam na één jaar zou worden geëvalueerd.  

De aanbeveling uit de evaluatie om de „huishoudens‟-voorwaarde los te laten, 
werd opgevolgd: short stay was niet langer aan één huishouden, maar aan 

maximaal vier personen mogelijk. De grens met toeristische verhuur leek 
hiermee nog verder te vervagen.  
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum liet zich in juni 2012 wederom 

kritisch uit over de nieuwe shortstayplannen van de gemeente. Meer ruimte voor 
buitenlandse bedrijven en hun werknemers, als ook de mogelijkheid voor 

huizenbezitters om hun woningen tijdelijk te verhuren vonden de bestuursleden 
prima. Maar short stay moest geen verkapte manier worden om meer toeristen 
onder te brengen. Zij vreesden dat steeds meer appartementen in handen van 

dubieuze huiseigenaren zouden vallen, die zo snel mogelijk en voor een hoge 
prijs appartementen aan toeristen willen verhuren. De overlast die daardoor 

ontstaat, zou veel van de reinigings- en handhavingsafdelingen vragen. De 
problemen gelden voor stadsdeel Centrum sterker dan voor de andere 
stadsdelen, omdat het stadsdeel zeer aantrekkelijk is voor toeristen en het 

relatief veel vrije sectorwoningen heeft. 
Intussen groeide de kloof tussen beleid en realiteit door autonome 

ontwikkelingen, zoals de toenemende populariteit van Amsterdam als toeristische 
bestemming en de opkomst van Airbnb en andere verhuursites. Dit ging gepaard 
met steeds meer berichten over overlast. 

 
De gemeente gaf aan strenger te gaan handhaven op illegale verhuur, overlast 

en onveilige situaties. Dit werd breed gecommuniceerd. Het Parool meldde op 2 
februari 2013: “De gemeente intensiveert de jacht op illegale hotels in het 
centrum. Teams van ambtenaren van stadsdeel Centrum en de Dienst Wonen 

gaan op pad. Daarbij zal niet meer alleen naar brandveiligheid worden gekeken, 
maar ook naar onttrekking van woonruimte. De nieuwe aanpak past in de harde 

opstelling van de gemeente en stadsdeel Centrum tegen het oneigenlijke gebruik 
van woningen”. De illegale hotels werden onder meer gevonden door klachten 
van bewoners, via internet en door onderzoek op straat. 

 
Evaluatie short stay 2013: focus op één doelstelling 

Medio 2013 evalueerde de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven het 
shortstaybeleid opnieuw. Deze evaluatie beperkte zich niet tot het experiment 
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met de ondergrens van vijf nachten, maar nam het gehele beleid in beschouwing 

in samenhang met de uitwerking van het beleid inzake toeristische verhuur van 
woningen („vakantieverhuur‟).  

Doel van de evaluatie was vooral om te beoordelen in hoeverre Amsterdam 
betere verblijfsmogelijkheden bood voor zakenmensen die wat langer in 
Amsterdam verbleven. Want, zo werd in de beleidsnotitie gesteld, uiteindelijk 

was dat het doel van het short staybeleid in 2009 en was dat de reden om het 
quotum in 2012 te verruimen. Volgens de evaluatie waren er inmiddels 

voldoende shortstaywoningen. In 2009 schatte de georganiseerde short stay 
branche het aantal benodigde appartementen op circa 800, met name in en nabij 
het centrum. De conclusie was dat het shortstaybeleid voor wat betreft het meer 

en betere mogelijkheden voor kort verblijf bieden, het beoogde effect had gehad. 
Vergunde short stay, short stay in nieuwbouw en appartementenhotels waren 

inmiddels zelfs goed voor minstens 1.300 appartementen. Marktpartijen hadden 
zich enthousiast op de shortstaymarkt gestort. Vastgoed in het toeristisch steeds 
populairder wordende Amsterdam, en met name de binnenstad, was en is 

blijkbaar een aantrekkelijke belegging voor private partijen. Vooral in een 
maatschappij met een tekort aan „veilige landingsplaatsen‟ voor vermogen (Dicke 

e.a. 2011, p.19). 
 

Door alleen op het aantal benodigde en gerealiseerde appartementen te 
focussen, kon het shortstaybeleid als succesvol worden geafficheerd. Het was 
volgens het College niet langer gerechtvaardigd om woningen aan de 

woningvoorraad te onttrekken. In de afweging van belangen werd het belang van 
de woningvoorraad nu voorop gesteld. Woningonttrekking ten behoeve van short 

stay was niet langer toegestaan. Impliciet gaf zij daarmee aan dat deze 
doelstelling van het short staybeleid, het voorkomen van verdringing van andere 
groepen woningzoekenden, níet was behaald.  

 
Als een proces van oordeelsvorming over beleid plaatsvindt via „discursieve‟ 

praktijken die nauw met elkaar verweven zijn, ontstaat een systematiek van 
meta-oordeelsvorming. Fisher onderscheidt vier typen van „discours‟: 
- het technisch analytische discours (progammaverificatie); 

- het contextuele discours (situationele validatie); 
- het systeemdiscours (maatschappelijke relevantie); 

- het ideologische discours (maatschappelijke keuze) (Bekkers, p.289, 290).  
De evaluatie van het shortstaybeleid beperkte zich tot de eerste drie typen. Een 
aantal empirische feiten over de effecten van het gevoerde beleid zijn in kaart 

gebracht (technisch analytisch), er is nagegaan of het programma nog wel 
voldoende relevant is voor de specifieke situatie waarvoor het in het leven is 

geroepen (contextueel) en er is nagegaan of het gevoerde beleid nog wel 
voldoende toegevoegde waarde heeft voor de samenleving als geheel 
(systeemdiscours). Het ideologische discours is nog in volle gang. Daarbij worden 

de politieke waarden van een bepaald programma en de afwegingen die in dat 
verband zijn gemaakt ter discussie gesteld. Op die manier wordt duidelijk welke 

maatschappelijke keuzes politici en bestuurders hebben gemaakt en welke 
mogelijke nieuwe keuzes zij moeten maken. Dát er andere keuzes moeten 
worden gemaakt is duidelijk. Steeds vaker verschijnen in de media berichten 

over de toenemende overlast van tijdelijke verhuur. 
 

Het College kiest voor een pas op de plaats: er worden geen nieuwe 
vergunningen meer verstrekt en de quota komen te vervallen. Maar, zo wordt 
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tegelijkertijd gesteld, deze afweging kan anders uitpakken wanneer het aantal 

appartementen onder het niveau van 800 daalt. De mogelijkheid om in de 
toekomst weer meer short stay toe te staan, wordt open gehouden. Paragraaf 4 

van de Regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 vervalt 
niet. Het College maakt een pas op de plaats en wil in de toekomst bekijken hoe 
short stay zich ontwikkelt in Amsterdam. 

Het experiment van vijf nachten wordt beëindigd. Deze termijn heeft de overlap 
met toeristische verhuur vergroot en bleek inderdaad niet goed handhaafbaar. 

Niet duidelijk is waarom daar in 2012 toch voor werd gekozen, maar het 
illustreert de tweeslachtigheid van het beleid en het gebrek aan regie dat er toen 
was.  

 
Onderzoek vakantieverhuur: verschuiving van beleidsaandacht 

De wethouders Wonen, Zorg en Samenleven en Economische Zaken gaven kort 
na de zomer van 2012 opdracht om toeristische verhuur van woningen te 
onderzoeken en in een bredere context te plaatsen. Zij vonden dat nodig om te 

kunnen bepalen hoe de stad moest omgaan met „vakantieverhuur‟. 
Vakantieverhuur, short stay en andere vormen van kort verblijf worden vaak 

door elkaar gehaald. Vakantieverhuur wordt in de notitie Toeristische verhuur 
van woningen (‘vakantieverhuur’) in Amsterdam omschreven als een nieuw 

opkomende vorm van incidentele verhuur waarbij eigenaar/bewoners of huurders 
via websites hun woning tegen betaling per nacht aan (meestal) toeristen 
aanbieden voor een gedeelte van het jaar. Deze vorm van tijdelijke verhuur 

onderscheidt zich van b&b‟s, omdat die tegen betaling logies en ontbijt bieden in 
een deel van de woning waar degene zelf ook verblijft. 

De verhuur via websites is een wereldwijde autonome ontwikkeling. Airbnb en 
anders sites spelen handig in op de behoefte aan tijdelijke woonruimte en de 
wens van woningbezitters om meer geld te verdienen aan hun woningen, vooral 

op aantrekkelijke locaties. Airbnb is in Amsterdam goed voor 70% van het 
aanbod. In zekere zin is hier sprake van ‘disruptieve innovatie‟, zoals in de 

taxibranche door het bedrijf Uber. Airbnb en Uber zijn beide grote spelers in de 
deeleconomie. Theo Huibers omschrijft disruptieve innovatie als „een nieuwkomer 
die ongemerkt en vrijwel ongehinderd een bedrijfstak op z‟n kop zet‟. Disruptie 

betekent letterlijk ontwrichting. Huibers: „De term lijkt alles te dekken wat riekt 
naar radicale, onvoorziene concurrentie met een digitale component‟ (Zonderop 

2014, p.4). 
 
Wethouder Freek Ossel streeft niet naar een verbod van woningverhuur via 

Airbnb. In de Volkskrant van 13 juni 2013 zei hij dat hij wel wil voorkomen dat 
de site tot woningonttrekking leidt. Hij is daarover in gesprek gegaan met 

Airbnb, die heeft toegezegd hem daarbij te willen helpen. Het Amerikaans bedrijf 
heeft belang bij een goede relatie met de gemeente; Amsterdam is één van haar 
belangrijkste klanten. En het bedrijf wil zelf ook geen platform voor malafide 

ondernemers zijn. Ossel: “We kijken of we met Airbnb afspraken kunnen maken 
over het aantal nachten, de aantallen personen en huizen. Al we aanwijzingen 

hebben dat mensen met meer huizen klooien, kunnen we met Airbnb afspreken  
dat die van de site worden gehaald.” Airbnb heeft verder toegezegd gebruikers 
van de site beter voor te lichten over wat wel en wat niet is toegestaan. De 

samenwerking lijkt vruchten af te werpen. In de Volkskrant 7 november 2014 
stond dat Amsterdam in dat jaar in de binnenstad al 66 illegale hotels had 

gesloten en 132.000 euro aan boetes had opgelegd. Het ging om illegale hotels, 
maar ook om appartementen die via internet worden verhuurd, bijvoorbeeld via 
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Airbnb. Zeer recent, 14 januari 2015, verscheen echter een minder optimistisch 

bericht in het Parool. De gemeente zag de afgelopen jaren de inkomsten uit 
toeristenbelasting teruglopen met 25%. Afspraken met Airbnb, dat medewerking 

toezegde voor de inning van die belasting, leverden vooralsnog niets op. 
 
Het College is van mening dat tijdelijke verhuur via internet past bij een stad 

Amsterdam. Het draagt volgens de gemeente bij een beter gebruik van de 
woningvoorraad, kan een stimulans zijn voor toerisme en economie en voorziet 

kennelijk in een behoefte van de hedendaagse toerist. In de notitie van juni 2013 
staat: “Het is belangrijk dat Amsterdam als één van de belangrijkste Europese 
toeristische steden aansluiting houdt bij deze ontwikkeling“. Er wordt niet voorbij 

gegaan aan de nadelige gevolgen van toeristische verhuur van woningen voor 
Amsterdam en haar bewoners. Het gaat daarbij naast aspecten als overlast en 

brandonveiligheid ook om en een ongelijk speelveld met partijen die, met 
inachtneming van allerlei regels en belastingen, ook tijdelijk verblijf voor 
toeristen aanbieden. Genoemd worden hotels en b&b- en shortstaybedrijven: het 

zogenaamde „level playing field‟. En dan is er ook nog de toename van de illegale  
hotels. In de notitie is het speelveld van vakantieverhuur in een schema 

weergegeven. 

 
Zo was er een onoverzichtelijke markt ontstaan, waarbij de gemeente 

onvoldoende zicht had hoe en in welke mate woningen werden verhuurd, en in 
hoeverre de van toepassing zijnde regels werden nageleefd. Deze constatering 

komt overeen met de conclusie in de evaluatie in 2011 dat er een „kloof‟ was 
tussen beleid en realiteit.  
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De pas op de plaats met short stay en de verkenning van vakantieverhuur 

hebben gevolgen voor uitvoeringsorganisaties. Vanuit management- en 
organisatieperspectief is het essentieel dat uitvoeringsorganisaties zich weten 

aan te passen aan veranderende omstandigheden. „Dit aanpassingsvermogen 
wordt op de proef gesteld als blijkt dat de veronderstellingen waarop een 
bepaald beleidsprogramma of bepaalde wet- en regelgeving is gebaseerd, niet is 

gestoeld op een realistische inschatting van de uitvoeringspraktijk. Veel 
overheidsorganisaties worden gekenmerkt door een mechanistisch regime. Die 

passen zich, in tegenstelling tot organische regimes, moeilijker aan 
veranderende omstandigheden aan‟ (Bekkers 2012, p.224). Het is te vroeg om 
vast te stellen of de uitvoeringsorganisaties van de gemeente Amsterdam over 

voldoende aanpassingsvermogen beschikken. 
 

Beleid voor vakantieverhuur: sterke focus op handhaving  
Met beleid voor incidentele verhuur van woningen aan toeristen 
(„vakantieverhuur‟) wil de gemeente een goede balans vinden tussen de 

belangen van verschillende partijen.  
Voor vakantieverhuur zijn strikte voorwaarden opgesteld (zie bijlage). De 

gemeente hanteert daarbij het „ja, tenzij‟-beleid. Het „tenzij‟ heeft betrekking op 
excessieve overlast, brandonveiligheid, bedrijfsmatig aanbod, woningonttrekking, 

verhuur aan meer dan vier personen en woningen onder de 
huurliberalisatiegrens (Regioplan, 2014, p.9).  
Het beleid voor vakantieverhuur vormt samen met het nieuwste shortstaybeleid 

het kader voor „verhuur van woningen aan gasten‟ in Amsterdam. Er zijn een 
aantal belangrijke verschillen tussen de twee vormen van tijdelijke verhuur. Zo is 

voor shortstay een vergunning nodig, voor vakantieverhuur niet. Wel moet de 
vakantieverhuurder zich aan de regels van de gemeente houden. Bij shortstay 
woont de verhuurder niet zelf in de woning, bij vakantieverhuur wel. De 

vakantieverhuurder moet op het adres ingeschreven staan in de Basisregistratie 
Personen (BRP). De verhuurperiode voor shortstay mag niet korter zijn dan 

zeven nachten, die van vakantieverhuur wel. Bij shortstay mag een woning voor 
aansluitende periodes van minimaal zeven nachten tot maximaal zes maanden 
worden verhuurd, aan verschillende toeristen of expats. Bij vakantieverhuur mag 

een woning alleen incidenteel worden verhuurd en dus niet op bedrijfsmatige 
wijze (site gemeente Amsterdam, geraadpleegd 21 december 2014). 

De bedrijfsmatigheid is een belangrijk punt; daar mag bij vakantieverhuur geen 
sprake van zijn. De gemeente werkt aan een nadere bepaling van de grens van 
bedrijfsmatigheid. Als een uw woning meer dan twee maanden per jaar wordt 

verhuurd, is dat voor de gemeente aanleiding om te onderzoeken of er 
bedrijfsmatig wordt verhuurd. De gemeente stelt een grens en laat het 

vervolgens aan de uitvoerder over om te bepalen of de grens mag worden 
overschreden. Dit doet denken aan de „maatwerkparadox‟ zoals die met 
betrekking tot de Achter de voordeur-aanpak is geformuleerd: „professionals 

hebben ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren, maar beleidsmakers 
introduceren regels om die ruimte ook effectief te laten benutten‟. De auteurs 

gebruiken de metafoor van een donut: “Discretion, like the hole in a donut, does 
not exist except as an idea left open by a surrounding belt of restriction” (Kruiter 
2013, p.42). 

 
Wil een gemeente effectief zijn in haar regierol, dan moet zij op alle niveaus - 

bestuurlijk, organisatorisch en uitvoerend - acteren (Ministerie van BZK, 2006, 
p.13, 14). In het geval van tijdelijke verhuur lijkt daar langzamerhand sprake 
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van. Het College heeft een beleidskader vastgesteld, de Dienst Wonen, Zorg en 

Samenleven heeft binnen de ambtelijke organisatie de voortrekkersrol en de 
uitvoering wordt verbeterd door meer geld uit te trekken voor handhaving en dit 

beter te organiseren. Op basis van de dimensies „doorzettingsmacht‟ en „eigen 
script‟ worden op uitvoeringsniveau vier regietypen onderscheiden. Bij tijdelijke 
verhuur zou je kunnen spreken van visionaire regie. Bij deze regievorm bepaalt 

de gemeente het beleidskader en heeft een eigen script. De doorzettingsmacht is 
echter beperkt. Daarom heeft ze overtuigingskracht nodig. Door een 

aansprekende, samenbindende visie te presenteren kan de gemeente andere 
actoren in het beleidsveld binden aan haar eigen script. 
 

Vakantieverhuur heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De vraag is of 
deze ontwikkelingen zich in dezelfde mate voortzetten en wat de effecten zijn 

voor de woningvoorraad en het toeristisch aanbod. Het College kondigt aan de 
ontwikkelingen scherp te volgen en daarover tussentijds te rapporteren 
(Gemeente Amsterdam 2013, p.11). Zij gaat de ontwikkelingen en het beleid 

anders gezegd nauwkeurig monitoren. 
Monitoring heeft betrekking op het systematisch en periodiek volgens van de 

ontwikkelingen, prestaties en effecten van beleid in een bepaalde beleidssector, 
teneinde deze informatie te gebruiken voor het signaleren van trends, het 

bijsturen van bestaand beleid, het afleggen van verantwoording over de bereikte 
resultaten en het faciliteren van de communicatie tussen partijen die een rol 
spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid (Bekkers,2012, p.103). 

 
Een goede communicatie over de regelgeving en een robuuste handhaving 

versterken elkaar. Door het beleid met een goede communicatie, goede 
samenwerking en verscherpte handhaving in de praktijk inhoud te geven, is 
volgens de gemeente het speelveld voor vakantieverhuur voldoende geborgd.  

 
Ambtelijk vakmanschap 

In Ambtelijk Vakmanschap 3.0 (Hart 2014, p.14) wordt aangegeven dat zowel 
aan de vraagkant (de bestuurlijke opgaven) als aan de aanbodkant (het 
bestuurlijk vermogen) van openbaar bestuur zich talrijke, potentieel zeer 

ingrijpende technische, sociale en politieke ontwikkelingen voordoen. Het beleid 
voor tijdelijke verhuur is hiervan een goed voorbeeld. Er worden acht kwaliteiten 

genoemd waaraan ambtelijk vakmanschap in deze tijd zou moeten voldoen (zie 
bijlage). De kwaliteit „verbonden en verbindend – verschillen benuttend‟ is naar 
mijn idee zeer relevant voor urban management en zeker ook in deze casus. Dit 

betekent volgens Hart „dat de ambtenaar de realiteit van meervoudigheid in de 
netwerksamenleving accepteert. Allerlei ontwikkelingen zorgen ervoor dat rond 

maatschappelijke kwesties een veelheid aan partijen, perspectieven en plekken 
van debat en actie ontstaan. De ambtenaar is in staat tot perspectiefwisseling en 
tot constructieve dialoog met partijen van zeer verschillende achtergronden en 

oriëntaties. Die rekent het tot haar taak partijen, perspectieven, plekken met 
elkaar te verbinden, zodat verschillen zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar 

worden‟ (Hart 2014, p.29). Een vergelijking tussen hoe de gemeente het 
shortstaybeleid heeft aangepakt en hoe het beleid voor vakantieverhuur is 
ontwikkeld, laat zien dat er een positieve ontwikkeling is in dit opzicht. 

 
Tot slot 

Begin 2014 heeft het vorige College, onder aanvoering van wethouder Wonen 
Freek Ossel, twee belangrijke beslissingen genomen en daarmee een koers 
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ingezet die door de huidige wethouder Wonen Laurens Ivens voortvarend is 

voortgezet. Er is een duidelijker onderscheid aangebracht tussen short stay en 
vakantieverhuur en de handhaving om overlast tegen te gaan is geïntensiveerd. 

Daarmee is voorlopig een einde is gekomen aan inconsistent beleid voor tijdelijke 
verhuur, dat in principe bedoeld was om woonruimte te bieden in het kader van 
Amsterdam Topstad, maar in de praktijk verhuur van woningen aan toeristen 

bevorderde. 
 

In de ontwikkeling die het beleid voor tijdelijke verhuur de afgelopen zes jaar 
heeft doormaakt, is de kwaliteit „verbindend en verbonden‟ veel sterker naar 
voren gekomen. Het aanvankelijke shortstaybeleid was te eendimensionaal, 

waarbij politieke meningsverschillen werden weggemoffeld in tegenstrijdige 
doelstellingen. Bij de uitwerking van het beleid voor vakantieverhuur is beter 

gekeken naar maatschappelijke ontwikkelingen en politieke meningsverschillen, 
deels gedwongen door autonome ontwikkelingen (groei toerisme, opkomst 
verhuursites). Het speelveld dat is opgesteld geeft aan dat er nu meer oog is 

voor de meervoudigheid in de netwerksamenleving en dat perspectiefwisseling 
en constructieve dialogen, belangrijke elementen van genoemde kwaliteit, 

onderdeel van de ambtelijke praktijk zijn geworden. Dit komt ook tot uiting in 
het open optreden van de wethouder Wonen. Dat de realiteit desondanks laat 

zien dat overtuigende resultaten vooralsnog uitblijven, zoals blijkt uit het artikel 
“De toerist als buur is een blijvertje” in het Parool van 14 januari 2015, mag 
geen ontmoediging zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan. „Wicked 

problems‟ laten zich nu eenmaal niet eenvoudig temmen. 
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Bijlagen 

 
 
Negen aanbevelingen voor nieuw shortstaybeleid 
 
  1. Herzie de huidige ondergrens. 
  2. Behoud de puntengrens. 
  3. Behoud de quota. 
  4. Schrap de „huishoudens‟-voorwaarde. 
  5. Schrap de voorwaarde dat niet mag worden verbouwd. 
  6. Koppel aan vergunningverlening eisen ten aanzien van (brand)veiligheid. 
  7. Eigen keurmerk. 
  8. Afstemming met hotelbeleid. 
  9. Handhaving in één hand. 
 
Bron: Short stay: tussen bezoek en wonen. Een evaluatie van het shortstaybeleid in 
Amsterdam. Regioplan, september 2011 

 

 

 
Shortstaybeleid 2012 
 
Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat short stay in principe in de hele 
geliberaliseerde voorraad moet worden toegestaan.  
Short stay is niet toegestaan indien: 

- De woning behoort tot de vergunningplichtige voorraad (onder de 
huurliberalisatiegrens, minder dan 142 punten); 

- In een buurtcombinatie sprake is van een grootschalige en gecombineerde aanpak 
van gemeente en stadsdeel (zoals in postcodegebied 2012). 

In een aantal gevallen kan het nodig zijn om een afweging te maken tussen het belang van 
behoud en samenstelling van de woningvoorraad tegenover het belang van de aanvrager van 
de shortstayvergunning, maar daarvoor gelden strikte criteria. Short stay is beperkt 
toegestaan indien: 

- In een buurtcombinatie sprake is van een onevenwichtige functiemenging van de 
functies wonen, werken en recreatie. Hiervoor geldt als indicator: het aandeel 
„wonen‟ is in de buurtcombinatie kleiner dan 80% (O+S); 

- In een buurtcombinatie sprake is van een zwakke sociale cohesie. Hiervoor geldt als 
indicator: het rapportcijfer voor „prettig samenleven‟ is in de buurtcombinatie lager 
dan 6,5 (WIA). 

Als aan een van de twee criteria is voldaan, kan een stadsdeel een quotum bepalen. Dit geldt 
onder meer voor de stadsdelen Centrum en Zuid, waar de functiemenging groot is. Er is 
echter uitdrukkelijk gesteld dat minimaal 10% van de geliberaliseerde huurvoorraad voor 
short stay beschikbaar moet blijven. Voor stadsdeel Centrum geldt een quotum van 465 
woningen. 
Voor woningen gebouwd vanaf 2008 hoeft geen shortstayvergunning te worden 
aangevraagd. Deze woningen zijn zonder meer beschikbaar voor tijdelijke verhuur. 
 
Bron: Uitvoeringsnotitie short stay, oktober 2012 

 

 

 
Samenvattend kiest het College voor het volgende:  
 
Er komt een pas op de plaats voor short stay; 
Mocht het aanbod tot onder de 800 dalen (800 is het geschatte aantal benodigde 
shortstayappartementen in 2009), dan is het mogelijk om nieuwe shortstayappartmenten toe 
te voegen; 
De minimale verblijfstermijn wordt weer zeven nachten; 
Stadsdelen kunnen panden die geheel als shortstay worden verhuurd omzetten naar 
appartementenhotels; 
Ook bij nieuwbouw is vanaf het nieuwe beleid een vergunning nodig. Vanaf de 
inwerkingtreding van het nieuwe shortstaybeleid is woningonttrekking ten behoeve van short 
stay niet langer vergunningvrij. Short stay moet altijd passen binnen het bestemmingsplan 
en dat geldt ook voor nieuwbouw. 
De handhaving wordt versterkt binnen de aanpak van illegale hotels.  
 
Bron: Beleidsnotitie shortstay 2014 
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Regels voor vakantieverhuur  
 
De verhuurder is hoofdbewoner van de woning en staat ook zo ingeschreven in de 
Gemeentelijke basisadministratie 

De woning wordt niet bedrijfsmatig maar uitsluitend incidenteel verhuurd, bijvoorbeeld af en 
toe tijdens een vakantie  
De verhuurder is verplicht toeristenbelasting te betalen, net als alle andere logiesaanbieders 
in Amsterdam 
Vakantieverhuur kan in principe alleen als de verhuurder eigenaar is van een woning. Voor 
woningeigenaren die in een VvE zitten, is het raadzaam om vooraf toestemming te vragen 
aan de VvE 
De woning moet aan de brandveiligheidseisen voldoen 
De woning mag aan maximaal vier personen tegelijkertijd worden verhuurd 
De verhuurder en/of huurder mag geen overlast veroorzaken. Als hoofdbewoner van de 
woning is de verhuurder verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar tijdelijke 
huurders.  
 
Bron: (site gemeente Amsterdam, geraadpleegd 21 december 2014) 

 

 
 
Acht competenties voor de ambtelijke professional 3.0 
 

1. Scherp op resultaat -  de opgave als ijkpunt. 
2. Slim op de zaak -  inhoudelijk geloofwaardig. 
3. Slim op de relatie -  emotioneel intelligent en betrouwbaar. 
4. Slim op de context -  kansen selecterend. 
5. Politiek bekwaam -  begrijpend en beinvloedend. 
6. Transparant -  verantwoording zoekend. 
7. Toegankelijk -  „ open voor business‟ . 
8. Verbonden en verbindend -  verschillen benuttend. 
 
Uit: Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager 
(2014), p.28, 29. 
 

 

 

 


