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wordt gepubliceerd

Vaststellen besluiten Beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van AmsterdamTekst van openbare besluiten 
wordt gepubliceerd

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2019,
gelet op artikel 4 Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit de volgende verordening vast te stellen:

besluit

I. Vast te stellen:

1. Het besluit Beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 
zoals opgenomen in bijlage 1, waarin de belangrijkste punten zijn:

a. De verdeling van sociale huurwoningen en nieuwe verdelingsregels ten 
aanzien van gereguleerde middeldure huurwoningen overeenkomstig het 
Actieplan Meer Middeldure Huur 2017-2025.

b. Verscherpte regels voor toeristische verhuur in woningen gezien de 
toename in de afgelopen jaren, met voor vakantieverhuur de mogelijkheid 
tot gebiedsverboden en voor B&B’s een vergunningplicht met een 
maximum aantal vergunningen per wijk. 

c. Verscherpte regels voor kamerverhuur gezien de toegenomen 
verkamering van woningen waardoor gezinswoningen verdwijnen en de 
invloed op de leefbaarheid, met als belangrijkste wijziging een maximum 
aantal vergunning per wijk en per pand.

d. De beleidsnotitie inzake toeristische verhuur van woningen “Ruimte voor 
gasten” zoals vastgesteld bij raadsbesluit op 12 februari 2014 wordt 
ingetrokken.

e. Treedt in werking met ingang van de Huisvestingsverordening Amsterdam 
2020 op 1 januari 2020.

2. Het besluit Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 zoals 
opgenomen in bijlage 2, waarin de belangrijkste punten zijn:
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I.A. Wijzigingen in de regels wat betreft veranderingen in de 
woonruimtevoorraad:

1. Wijzigingen in de voorwaarden die gelden bij het verlenen van een vergunning voor 
het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur)

1.1. Maximaal één volwassene per kamer in plaats van maximaal één huishouden per 
kamer

1.2. Invoering van een wijkquotum; een (absoluut) maximum van het aantal 
omzettingsvergunningen dat per wijk wordt verleend

1.3. Invoering quotum waardoor maximaal 25% van het aantal woningen in een pand, 
of in een rij aaneengesloten eengezinswoningen, kan worden omgezet in 
onzelfstandige woonruimten

1.4. De vergunning verloopt wanneer de huurders vertrekken, als vorm van 
tijdelijkheid

1.5. Omzetting wordt in beginsel beperkt tot zes kamers, tenzij er naar het oordeel 
van de stadsdelen sprake is van een uitzonderingsgeval waarin de leefbaarheid niet 
in gedrang komt

1.6. Aan de voorwaarden voor de omzettingsvergunning wordt toegevoegd dat elke 
kamerbewoner dient te beschikken over een individueel huurcontract

1.7. De normen voor geluidsisolatie voor omzetting in maximaal drie kamers komen te 
vervallen

1.8. De voorwaarde ‘inschrijving KvK’, nu van toepassing bij omzetting naar vijf of 
meer kamers, komt te vervallen

1.9. De voorwaarde ‘aandeel grote woningen’ bij omzetting naar vijf of meer kamers 
komt te vervallen

1.10. Het aantal verleende kamerverhuurvergunningen wordt continu gemonitord 

1.11. Na een jaar wordt het beleid kamerverhuur geëvalueerd 

1.12. In het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) worden specifieke 
vragen opgenomen over de ervaring van buurtbewoners m.b.t. kamerverhuur

2. Wijzigingen in definitie van inwoning

2.1. Maximaal één huishouden mag inwonen in plaats van maximaal twee 
huishoudens
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2.2. Een huishouden moet de woning minimaal twee jaar zonder inwoners hebben 
bewoond, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor mantelzorgrelaties en eerste- 
of tweedegraads familieleden

2.3. De voorwaarde ‘exclusief gebruiksrecht’ komt te vervallen

2.4. De voorwaarde ‘oppervlakte per onderhuurder’ komt te vervallen

3. Wijzigingen met betrekking tot Bed and Breakfast (B&B)

3.1. De bestaande vrijstelling van vergunningsplicht voor B&B vervalt

3.2. Invoering capaciteitsbeleid voor B&B’s dat bestaat uit een vergunningsplicht en 
quota, waarbij geldt dat:

 Een B&B-vergunning van tijdelijke aard is en wordt verstrekt voor een periode 
van acht jaar

 Het aantal B&B-vergunningen wordt per wijk gemaximeerd (quota)
 Wanneer het aantal aanvragen voor een wijk hoger is dan het quotum, de 

verdeling geschiedt middels loting

3.3. De voorwaarden voor een B&B-vergunning:

 Een B&B-vergunning is exploitant- en woonruimtegebonden
 De op de vergunning vermelde exploitant heeft zijn hoofdverblijf in de woning 

die voor de B&B wordt gebruikt en houdt nachtverblijf tijdens het verblijf van 
gasten

 Maximaal 40% van de gebruiksoppervlakte van de woning wordt gebruikt voor 
de B&B met een maximum van 61 vierkante meter

 Logies mag aan maximaal vier personen worden verleend en de B&B 
beschikt over maximaal vier slaapplaatsen voor gasten

 De woning wordt niet aangeboden voor vakantieverhuur
 Een B&B mag alleen worden gehouden in een deel van een zelfstandige 

woning

3.4. B&B-houders die zich voor 1 januari 2019 op de daarvoor geldende wijze hebben 
gemeld komen in aanmerking voor vijf jaar overgangsrecht

4. Wijziging met betrekking tot vakantieverhuur

4.1. Het college van burgemeester en wethouders kan één of meerdere gebieden 
aanwijzen waar een verbod geldt voor vakantieverhuur

5. Wijzigingen met betrekking tot woningvormen 

5.1. Woningvormen wordt beperkt tot het verbouwen van een zelfstandige 
woonruimte in meerdere ook zelfstandige woonruimten
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5.2. Voor woningvormen worden dezelfde normen voor geluidsisolatie ingevoerd als 
bij omzetten (kamerverhuur), maar dan voor elke vorming dus ook vorming naar 2 en 
3 woonruimtes

6. Wijzigingen wat betreft de reikwijdte

6.1. Woonboten worden toegevoegd aan het werkingsgebied van de 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 

6.2. Op studentenwoningen worden de voorraadregels uit de 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 van toepassing

I.B. Wijzigingen wat betreft de verdeling van gereguleerde huurwoningen:

7. Wijziging met betrekking tot woonfraude 

7.1. Huisvestingsvergunningplicht koppelen aan de hoogte van de huurprijs, die is 
overeengekomen met de hoofdhuurder

8. Wijzingen middeldure huurwoningen die met gemeentelijke voorwaarden zijn 
gerealiseerd 

8.1. Woningzoekenden met een middeninkomen die een sociale huurwoning van een 
woningcorporatie in de regio achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van een 
middeldure huurwoning

8.2. Middeldure huurwoningen met 3 en meer kamers en tenminste 61 m2 worden 
met voorrang toegewezen aan middeninkomen gezinnen met minimaal 1 minderjarig 
kind

8.3. Woningzoekenden met een laag middeninkomen krijgen voorrang op de 
goedkopere middeldure huurwoningen

9. Woningen voor onderwijs- en zorgpersoneel 

9.1. Onderwijs- en zorgpersoneel krijgt voorrang op aangewezen sociale en 
middeldure huurwoningen met het oog op het terugdringen van het tekort aan 
werknemers in de sectoren onderwijs en zorg in Amsterdam

10. Verdelingsregels sociale huurwoningen corporaties 

10.1. Invoering lokale voorrangsregeling bij de toewijzing van jongerenwoningen

10.2. Opnemen volgordebepaling voor de toewijzing van rolstoelwoningen in de 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in plaats van in beleidsregel en toevoeging 
dat Burgemeester en wethouders dringende gevallen voorrang kunnen verlenen

10.3. Voor jonge cliënten (< 28 jaar) Maatschappelijke opvang of Beschermd wonen 
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die in eerste instantie met tijdelijke huurcontracten worden gehuisvest na afloop van 
het tijdelijke contract indien nodig opnieuw urgentie mogelijk maken

10.4. De maximale leeftijd voor jongerenwoningen van toepassing laten zijn op alle 
volwassen leden van het huishouden

10.5. Het label ‘voorrang voor kleine gezinnen’ van toepassing laten zijn op woningen 
met een minimale oppervlakte van 61 m2 in plaats van 60 m2

10.6. Zoekprofiel bij een urgentieverklaring verbinden aan reguliere 
passendheidsnormen en uitwerking van het type woning in relatie tot het aantal 
kinderen en medische problematiek

10.7. Directe bemiddeling van urgente gezinnen voor een lager gelegen woning

10.8. De leeftijd waarop woningzoekenden geen urgentie meer kunnen krijgen wordt 
65 in plaats van 55 jaar

10.9. Opname van een delegatie aan het college van burgemeester en wethouders 
om nadere regels te stellen over experimentaanvragen in de toewijzing van 
gereguleerde huurwoningen

I.C. De Huisvestingsverordening Amsterdam 2016, zoals vastgesteld op 16 
december 2015 (Gemeenteblad 2015, nr. 127644), laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit op 31 december 2018 (Gemeenteblad 2018, 282743), wordt 
gelijktijdig met inwerkingtreding Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 
ingetrokken

I.D. Het Besluit Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2020

II. Kennis te nemen van de Nota van beantwoording naar aanleiding van het 
inspraak voorstel Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 zoals 
opgenomen in bijlage 3, waarin de belangrijkste conclusies zijn de 
volgende wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van de inspraak:

Bed & Breakfast: 
a) De duur van het overgangsrecht en de duur van de vergunning (huidig: 

twee en vijf jaar) te verlengen naar respectievelijk vijf en acht jaar;
b) Huurders niet uit te sluiten van de mogelijkheid tot exploiteren van een 

B&B.
Kamerverhuur:
c) De voorwaarde 'maximaal een persoon per kamer' te wijzigen in: 'een 

volwassene per kamer' ten behoeve van kamerbewoners die een kind 
hebben of krijgen; 

d) Aan de voorwaarde 'maximaal een persoon per kamer' toe te voegen dat 
een uitzondering geldt voor personen die wettelijk dwingend medehuurder 
zijn;

e) Aan de bepaling ‘een kamerverhuurvergunning vervalt op het moment dat 
een aaneengesloten periode van drie maanden twee of minder bewoners 
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in de basisadministratie staan ingeschreven’ wordt toegevoegd dat de 
termijn start als de verhuurder door de gemeente is geïnformeerd over het 
te lage aantal inschrijvingen.

III. Kennis te nemen van:
1. Het rapport “Schaarstepatronen op de Amsterdamse woningmarkt 
2019” zoals opgenomen in bijlage 4, met de conclusie dat in alle 
segmenten van de woningmarkt in Amsterdam sprake is van schaarste.
2. Het collegebesluit Nadere regelingen Huisvestingsverordening 
Amsterdam 2020 zoals opgenomen in bijlage 5, dat het college heeft 
vastgesteld onder voorbehoud dat de gemeenteraad het besluit 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 vaststelt (beslispunt II).
3. De reactie van het college op de adviezen van stadsdelen op het 
inspraakvoorstel Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, zoals 
opgenomen in bijlagen 6a en 6b.

Kernboodschap

De gemeenteraad stelt de nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 vast. De 
verordening gaat gepaard met een nieuw beleidskader. In de verordening wordt 
uitvoering gegeven aan belangrijke maatregelen uit het coalitieakkoord. Voor Bed & 
Breakfast betekent dit een vergunningplicht en volumebeleid. Voor kamerverhuur 
worden de maatregelen ingevoerd dat bewoners individuele huurcontracten moeten 
hebben en maxima aan het aantal vergunningen per pand en wijk. Voor zorg- en 
onderwijspersoneel komt er voorrang op bepaalde woningen. Tot slot is de 
mogelijkheid opgenomen gebieden aan te wijzen waar vakantieverhuur verboden is.

Wettelijke grondslag

Huisvestingswet 2014, artikel 4, eerste lid
De gemeenteraad kan uitsluitend bij verordening voor de duur van ten hoogste vier 
jaar regels geven met betrekking tot het in gebruik nemen of geven van goedkope 
woonruimte en wijzigingen in de bestaande woonruimtevoorraad.

Gemeentewet, artikel 147, 
Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de 
bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college 
of de burgemeester is toegekend.

Bestuurlijke achtergrond

In het voorstel wordt uitvoering gegeven aan belangrijke maatregelen uit het 
coalitieakkoord. Voor Bed & Breakfast betekent dit een vergunningplicht en 
volumebeleid. Voor kamerverhuur bevat het voorstel de maatregelen dat bewoners 
individuele huurcontracten moeten hebben en dat er maxima gelden voor het aantal 
vergunningen per pand en wijk. Voor zorg- en onderwijspersoneel komt er voorrang 
op bepaalde woningen. Tot slot is de mogelijkheid opgenomen gebieden aan te 
wijzen waar vakantieverhuur verboden is. 

Met de besluiten Beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 en 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 wordt uitvoering gegeven aan belangrijke 
maatregelen uit het coalitieakkoord. Voor Bed & Breakfast betekent dit een 
vergunningplicht en volumebeleid. Voor kamerverhuur bevat het voorstel de 
maatregelen dat bewoners individuele huurcontracten moeten hebben en dat er 
maxima gelden voor het aantal vergunningen per pand en wijk. Voor zorg- en 
onderwijspersoneel komt er voorrang op bepaalde woningen. Tot slot is de 
mogelijkheid opgenomen gebieden aan te wijzen waar vakantieverhuur verboden is.
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Hieronder volgt eerst achtergrond bij het proces dat tot totstandkoming van de 
voorliggende besluiten heeft geleid en vervolgens thematische bestuurlijke 
achtergrond bij belangrijke maatregelen uit het coalitieakkoord.
 
Totstandkoming van het voorstel

Participatietraject
Het college vindt het ook belangrijk dat belanghebbenden vroegtijdig worden 
betrokken bij het opstellen van nieuw beleid. Voor het wijzigen van het beleid voor 
Bed & Breakfast en kamerverhuur is daarom in het najaar van 2018 een 
participatietraject georganiseerd. Dit bestond onder andere uit een digitaal platform 
waarop voor beide thema’s een aantal vragen zijn geplaatst, waar deelnemers op 
konden reageren. Dit platform is vier weken beschikbaar geweest (22 oktober t.m. 18 
november 2018). Vervolgens zijn twee stadsdialogen georganiseerd waarvoor 
belangenorganisaties en deelnemers aan het digitaal platform zijn uitgenodigd. 
Tijdens de stadsdialoog is een verdiepingsslag gemaakt op de beleidsvoornemens.

Inspraak
Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) heeft op 28 mei 
2019 een voorgenomen Beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 
(hierna: Beleidskader HVV 2020) en een voorstel Huisvestingsverordening 
Amsterdam 2020 met bijbehorende Nadere regels (hierna: HVV 2020) vrijgegeven 
voor inspraak van 1 juni t/m 14 juli 2019. Amsterdammers zijn geïnformeerd over de 
inspraakperiode aan de hand van advertenties in de krant en social media.

Stadsdeeladviezen
Conform de Verordening op het lokaal bestuur heeft het college de dagelijks besturen 
van de stadsdelen op 29 mei 2019 advies gevraagd over het voorstel HVV 2020 dat 
ter inspraak is vrijgegeven. Het college heeft middels een brief op deze adviezen 
gereageerd en de dagelijks besturen geïnformeerd over de wijzigingen die in de HVV 
2020 zijn aangebracht naar aanleiding van de stadsdeeladviezen en de inspraak. De 
brief en de stadsdeeladviezen zijn bijgevoegd.

Bestuurlijke achtergrond per thema

Kamerverhuur
De maatregelen voor kamerverhuur zijn een uitwerking van de ambitie die in het 
coalitieakkoord is opgenomen. In het coalitieakkoord (mei 2018) staat dat de 
mogelijkheid van een huurcontract per bewoner wordt onderzocht en het maximeren 
van woningdelen in enkele woonblokken, straten of buurten waarbij de effecten op 
toegankelijkheid en betaalbaarheid centraal staan. Bij het vaststellen van het huidige 
beleid, dat per 1 januari 2017 in werking is getreden, is ook besloten dat het beleid na 
één jaar zou worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft het college in een 
brief van 17 juli 2018 geconcludeerd dat kamerverhuur een belangrijk middel is om te 
voorzien in de grote vraag naar woonruimte en het daarom wil blijven faciliteren maar 
dat het college het beleid op de volgende punten wil verbeteren:

 Het onderzoeken van de mogelijkheden om het aantal vergunningen in 
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gebieden te reguleren
 Het voornemen de geluidseisen te laten vervallen voor het omzetten naar drie 

kamers (onzelfstandige woonruimten)
 Het onderzoeken van de mogelijkheid een huurcontract per bewoner te 

verplichten
 Het onderzoeken van de mogelijkheden om te voorkomen dat inwoning wordt 

gebruikt om de regels voor kamerverhuur te omzeilen.

De brief van het college (B&W 17 juli 2018) is op 12 september 2018 besproken in de 
Raadscommissie Wonen en Bouwen.

Bed & Breakfast
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 juli 2017 opdracht gegeven 
aan het college om capaciteitsbeleid voor B&B te schrijven (Amendement 719 ‘B&B in 
de kijker’, raadslid Flentge). Met de brief van 6 februari 2018 heeft het college 
aangegeven capaciteitsbeleid voor B&B’s te realiseren door in de HVV 2020 een 
B&B-vergunning op te nemen met gebiedsgerichte quota. In het coalitieakkoord is 
ook opgenomen dat een vergunningplicht voor B&B’s aanstaande is en dat 
volumebeleid zou worden gevoerd.

In de raadsbrieven van 17 oktober 2018 en 4 december 2018 is aangegeven dat 
bestaande B&B-houders in aanmerking komen voor het overgangsrecht als zij zich 
voor 1 januari 2019 hebben gemeld. De regels voor B&B worden genomen in 
samenhang met de hotelstop en de strengere regels voor vakantieverhuur.

Vakantieverhuur
In de HVV 2020 wordt een bepaling opgenomen, waarmee het college 
vakantieverhuur in gebieden kan verbieden. Dit is een uitwerking van het 
coalitieakkoord. Hierin is opgenomen dat het college, in buurten waar de balans is 
verstoord, verdergaande maatregelen wil treffen op het gebied van toeristische 
verhuur van woonruimte, zoals een gebiedsverbod. Deze verordening wijst nog geen 
gebieden aan, maar bevat wel de mogelijkheid dit in de toekomst te gaan doen.

Woonboten
De woonboten worden toegevoegd aan het werkingsgebied van de HVV 2020. De 
regels voor de verschillende woonruimten (woningen en woonboten) worden hiermee 
zoveel mogelijk gelijk getrokken. Het college heeft bij het invoeren van de meldplicht 
vakantieverhuur (1 oktober 2017) aangegeven dat de regels voor woningen en 
woonboten gelijk worden gesteld (raadscommissie Wonen en Bouwen 22 november 
2017).

Wijzigingen met betrekking tot het middeldure huurwoningen
De voorrang voor doorstromers en gezinnen betreft de uitwerking van het op 8 juni 
2017 door de gemeenteraad vastgestelde Actieplan meer middeldure huur. De 
getrapte toewijzing van middeldure huurwoningen naar inkomen is de uitwerking van 
de motie Flentge (SP) en Van Dantzig (D66), (611.17 “geef lagere middeninkomens 
een kans”).
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Voorrang voor onderwijs- en zorgpersoneel
Het opnemen van een voorrangsregeling voor beroepsgroepen in de HVV is 
uitvoering van het coalitieakkoord, waarin staat dat de mogelijkheden worden 
verruimd om beroepen in de publieke sector waar een tekort aan is, zoals leraren en 
verpleegkundigen, voorrang te geven in zowel sociale als betaalbare vrije sectorhuur 
(middenhuur).

Bestuurlijke prioriteit

De HVV 2020 moet op 1 januari 2020 in werking treden vanwege de maximale 
geldigheidstermijn van een Huisvestingsverordening van vier jaar ingevolgde artikel 4 
van de Huisvestingswet 2014.

Onderbouwing besluit

I. Vast te stellen:

1. Het besluit Beleidskader Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 
zoals opgenomen in bijlage 1

Het beleidskader bevat de visie van de gemeente voor de belangrijkste wijzigingen in 
de HVV 2020.
De Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 (hierna: HVV 2016) werd in 2017, 
2018 en 2019 op onderdelen gewijzigd. De snelle maatschappelijke ontwikkelingen 
op de verhitte woningmarkt maken jaarlijkse aanpassingen noodzakelijk. Door deze 
jaarlijkse aanpassingen is er geen algemene beleidsmatige onderbouwing van de 
regelgeving. 

Het beleidskader vervangt achterhaalde bij de HVV 2016 vastgestelde 
beleidsbesluiten met als belangrijkste voorbeeld de beleidsnotitie inzake toeristische 
verhuur van woningen “Ruimte voor gasten” zoals vastgesteld bij raadsbesluit op 12 
februari 2014. De beleidsnotitie “Ruimte voor Gasten” uit 2014 was de onderbouwing 
van het beleid dat Amsterdam toen invoerde inzake vakantieverhuur en B&B. 
Sindsdien is de situatie ingrijpend veranderd met als belangrijkste kenmerk dat het 
aantal via platformen verhuurder woningen en kamers exponentieel is gegroeid met 
alle gevolgen van dien voor het woninggebruik en de leefbaarheid in Amsterdam. Dit 
noopte naar het oordeel van de gemeenteraad tot ingrijpen en daarom is de HVV 
2016 de afgelopen twee jaar al gewijzigd ten aanzien van toeristische verhuur in 
woningen, zoals de verkorting van de termijn vakantieverhuur van 60 naar 30 dagen 
en invoering van de meldplicht vakantieverhuur. In de HVV 2020 worden twee 
nieuwe maatregelen getroffen: vergunning en quota voor B&B en de mogelijkheid 
van gebiedsverboden vakantieverhuur. Tevens heeft de jurisprudentie zich de 
afgelopen jaren verder ontwikkeld. Waar de notitie “Ruimte voor gasten” soms nog 
wat aftastend was bij gebrek aan direct toegesneden jurisprudentie, zijn de afgelopen 
jaren door rechtbanken en Raad van State diverse uitspraken gedaan die het beleid 
juridisch hebben bevestigd. De beleidsnotitie “Ruimte voor Gasten” uit 2014 is 
hiermee achterhaald en wordt daarom middels dit besluit ingetrokken.

2. Het besluit Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 zoals opgenomen 
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in bijlage 2, waarin de belangrijkste wijzigingen zijn:

I.A. Wijzigingen in de regels wat betreft veranderingen in de 
woonruimtevoorraad:

1.) Wijzigingen met betrekking tot het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige 
woonruimten (kamerverhuur) 

1.1.) Maximaal één volwassene per kamer in plaats van maximaal één huishouden 
per kamer

Tot op heden kunnen de kamers in een woning bij kamergewijze bewoning door een 
huishouden, een of twee personen met of zonder kinderen, worden bewoond. Dit kan 
leiden tot een intensieve bewoning die gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Het 
maximum van één volwassene per kamer voorkomt te intensieve bewoning en heeft 
een positief effect op de leefbaarheid. Dit geldt zowel voor de leefbaarheid van de 
omliggende woningen als voor de openbare ruimte in de directe omgeving van de 
verkamerde woning. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de wens die in veel 
stadsdelen leeft om te intensieve bewoning te voorkomen.

1.2.) Invoering van een wijkquotum; een (absoluut) maximum aantal 
omzettingsvergunningen dat per wijk wordt verleend

Naar aanleiding van de evaluatie van het beleid kamerverhuur heeft het college in juli 
2018 besloten te onderzoeken hoe het aantal vergunningen in gebieden kan worden 
gereguleerd (Cie WB 12 sept 2018). Met dit besluit wordt een quotum ingevoerd op 
wijkniveau, waarmee per wijk een absoluut aantal woningen wordt vastgesteld dat 
kan worden omgezet. Dit aantal wordt gebaseerd op 5% van de woningen groter dan 
60m2. Naast het wijkquotum wordt een quotum op pandniveau ingevoerd, dat 
bepaalt dat 25% van de woningen in een pand of rij eengezinswoningen kan worden 
omgezet (zie 1.3). De quota beschermen de samenstelling van de woningvoorraad 
en de leefbaarheid. Door de quota per wijk en pand vast te stellen wordt clustering 
van kamerverhuur voorkomen. 

Het wijkquotum van 5% biedt in totaal ruimte voor 13.402 vergunningen. Dit is iets 
meer dan het aantal woningen dat per 1 jan 2018 naar verwachting (op basis van de 
BRP) wordt gebruikt voor kamerverhuur, namelijk 11.574. In totaal biedt het 
wijkquotum voor heel Amsterdam dus iets meer ruimte. De situatie per wijk kan 
echter verschillen. Het kan voorkomen dat het quotum in bepaalde wijken lager is 
dan het aantal bestaande (illegale) woningen met kamerverhuur.

Om huidige situaties waar kamerverhuur plaatsvindt zonder vergunning, de kans te 
bieden om in 2019 nog een vergunning aan te vragen heeft het college op 6 juni 
2019 een beleidsregel inwerking laten treden met een coulance-regeling voor 
omzettingen naar drie en vier kamers. Om te voorkomen dat huidige kamerhuurders 
op straat komen te staan doordat er vanaf 2020 geen ruimte meer is in het (wijk- 
en/of pand-) quotum, is middels deze regeling getracht om verhuurders te bewegen 
hun kamerverhuurwoning(en) te legaliseren en in 2019 nog een vergunning aan te 
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vragen. Er zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit daadwerkelijk te 
laten gebeuren. De coulance-regeling bestaat hierin dat geluidsisolatie-eisen voor 
omzetting naar drie kamers vervallen en vergunningen voor omzettingen naar vier 
kamers worden afgegeven onder de voorwaarde dat uiterlijk 1 juli 2022 aan de 
gestelde geluidsisolatie-eisen wordt voldaan. Op deze manier krijgen verhuurders 
drie jaar de tijd om een geschikt moment te kiezen om de nodige aanpassingen te 
doen en hierbij indien nodig vervangende woonruimte te regelen voor de huurders.

Tabel 1 geeft op stadsdeelniveau weer hoe de verschillende quota zich verhouden 
tot de bestaande situatie. Het quotum wordt vergeleken met het aantal in kaart 
gebrachte vergunningen per 1 januari 2019 en het totaal aantal woningen waar, op 
basis van inschrijvingen in de BRP, mogelijk kamerverhuur plaatsvindt (meer dan 2 
volwassenen ingeschreven en geen kinderen). Het aantal in kaart gebrachte 
vergunningen is nergens hoger dan het quotum van 5%. Uit tabel 1 blijkt dat in totaal 
1.693 vergunningen zijn verleend ten opzichte van een quotum van 13.402. Op 
stadsdeel- en wijkniveau is overal nog ruimte voor nieuwe vergunningen.

Op stadsdeel- en wijkniveau is het aantal woningen waar in de BRP meer dan 2 
volwassenen staan ingeschreven maar geen kinderen (mogelijk kamerverhuur) in 
sommige gevallen groter dan de ruimte die het quotum van 5% biedt. Dit betreft 
wijken in de stadsdelen Centrum: quotum 1.495 vs. BRP 1.560, West: quotum 1.647 
vs. BRP 2.214, Zuid: quotum 2.455 vs. 2.485. Met name in deze stadsdelen bestaat 
de kans dat na 1 januari 2020 niet alle kamerverhuursituaties gelegaliseerd kunnen 
worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit alleen het geval is als de BRP cijfers 
ook daadwerkelijk kamerverhuur weergeven èn alle verhuurders een vergunning 
aanvragen. Dit is tot op heden, ondanks de vergunningplicht, niet gebeurd. Ook het 
quotum op pandniveau (maximaal 25%) kan er voor zorgen dat niet alle bestaande 
situaties kunnen worden gelegaliseerd.

Tabel 1: Wijkquota versus in kaart gebrachte vergunningen en inschrijvingen BRP

Stadsdeel

Quotum 
5% van 
woningen

> 60 m2

Verleende 
vergunninge
n (t/m 2018)

BRP 2018 3 > 
volwassenen, 
geen kinderen

Woningen 
totaal

Woningen 
> 60 m2

Centrum 1.495 122 1.560 54.260 29.885
West 1.647 323 2.214 78.209 32.950
Nieuw-
West 2.474 238 1.767 67.155 49.490

Zuid 2.455 458 2.485 80.243 49.076
Oost 2.255 144 1.499 68.700 45.102
Noord 1.532 118 795 43.245 30.681
Zuidoost 1.544 290 1.254 40.785 30.889
Totaal 13.402 1.693[1] 11.574 432.597 268.073

1 De cijfers over het aantal verleende omzettingsvergunningen zijn nog niet volledig, 
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kunnen dubbelingen bevatten en moeten per stadsdeel nagelopen worden

1.3.) Invoering quotum waardoor maximaal 25% van het aantal woningen in een 
pand of aaneengesloten rij eengezinswoningen, kan worden omgezet in 
onzelfstandige woonruimten

Het quotum op pandniveau beschermt de leefbaarheid in de directe omgeving. Zo’n 
quotum voorkomt dat kamerverhuur de overhand krijgt binnen een pand. Bij 
kamerverhuur is, eerder dan bij zelfstandige bewoning, sprake van verschillende 
leefritmes. Ook is de mutatiegraad vaak hoger dan bij reguliere bewoning, wat kan 
leiden tot minder binding met het pand en de directe woonomgeving. Een groot 
aandeel kamerverhuur kan hierdoor een negatief effect hebben op de leefbaarheid in 
een pand.

Het begrip pand omvat de grote verscheidenheid aan bouwvormen, zoals 
portiekwoningen, galerijflats, woontorens en een rij eengezinswoningen. Het quotum 
wordt per pand als volgt vertaald:

a. bij minimaal vier woningen per verdieping tot een maximum van 25% van het 
totaal aantal woningen per verdieping kan worden omgezet.

b. bij minder dan vier woningen per verdieping tot een maximum van 25% van het 
totaal aantal woningen per pand kan worden omgezet.

c. bij minder dan vier woningen per pand één woning kan worden omgezet in 
onzelfstandige woonruimten.

Voor situaties waarbij sprake is van een afwijkende indeling, ontsluitingssystematiek, 
interne indeling of plattegrond wordt door burgemeester en wethouders een 
individuele afweging gemaakt.

1.4.) De vergunning verloopt wanneer de huurders vertrekken, als vorm van 
tijdelijkheid

Als de gemeente een maximum stelt aan het aantal beschikbare vergunningen 
(quotum) kunnen vergunningen als er meer vraag is dan ruimte ‘schaars’ worden. Op 
grond van het gelijkheidsbeginsel mogen schaarse vergunningen alleen voor 
bepaalde tijd worden verleend. De vergunning vervalt daarom op het moment dat 
gedurende een periode van drie maanden twee of minder mensen staan 
ingeschreven op het adres waarvoor de vergunning is afgegeven nadat de 
verhuurder door burgemeester en wethouders op de hoogte is gesteld van het te 
lage aantal inschrijvingen.

1.5.) Omzetten wordt in beginsel beperkt tot zes kamers, tenzij er naar het oordeel 
van de stadsdelen sprake is van een uitzonderingsgeval waarin leefbaarheid niet in 
gedrang komt

Het huidige beleid stelt geen maximum aan het aantal kamers dat met een omzetting 
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wordt gecreëerd. De beperking tot een maximum van zes kamers beschermt de 
leefbaarheid in de woning en de directe omgeving van de woning. Bij meer dan zes 
kamers krijgt een woning het karakter van een pension of studentencomplex. Deze 
vorm van gebruik heeft een andere impact op de leefbaarheid. Reguliere woningen 
zijn in de regel daarnaast niet ontworpen voor een dergelijk gebruik. Stadsdelen 
krijgen wel de mogelijkheid een uitzondering te maken indien zij een woning geschikt 
achten voor omzetting naar meer dan zes kamers.

1.6.) Aan de voorwaarden voor de omzettingsvergunning wordt toegevoegd dat elke 
kamerbewoner dient te beschikken over een individueel huurcontract

Het huidige beleid bepaalt niets over het huurcontract van kamerbewoners. In de 
huidige praktijk wordt bij kamerverhuur vaak een gezamenlijk huurcontract afgesloten 
waarbij elke huurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale huur. Een andere 
variant is dat er één of twee hoofdhuurders op het huurcontract staan en de rest als 
onderhuurder woont. De onderhuurder geniet slechts in geringe mate 
huurbescherming. En in gevallen waarin wordt gehuurd met een huurcontract voor de 
gehele woning, geldt het woningwaarderingspuntenstelsel voor hele woningen. In 
Amsterdam betekent dit dat bijna in alle gevallen een vrije sector huur gevraagd kan 
worden. Door een individueel huurcontract per kamerbewoner te verplichten worden 
de huurrechten van de kamerbewoners beter geborgd dan in de huidige situatie. Een 
individueel contract maakt het voor de huurder (alleen een huurder kan dat) 
eenvoudiger via de Huurcommissie de huur conform het puntenstelsel te toetsen. 
Kamerhuren zijn volgens het woningwaarderingspuntenstelsel aanzienlijk lager dan 
huren voor een hele woning. Een individueel contract biedt overigens geen garantie 
op een lagere huur. Het is toegestaan dat een huurder en verhuurder samen een 
hogere huur overeenkomen.

1.7.) De normen voor geluidsisolatie voor omzetting in maximaal drie kamers komen 
te vervallen

Het huidige beleid schrijft bij iedere vorm van omzetting een minimaal niveau van 
geluidsisolatie voor. Met dit besluit vervallen de eisen voor geluidsisolatie bij 
omzetten naar maximaal drie kamers. Verhuurders hebben aangegeven dat de 
kosten van de geluidsisolatie een belangrijke reden zijn om geen 
omzettingsvergunning aan te vragen. Het komt ook geregeld voor dat huurders op 
straat komen te staan (zoals vermeld onder 1.5 staan vaak niet alle huurders op het 
huurcontract) na of met twee personen (vergunningsvrij) dezelfde huur dienen te 
betalen als voorheen voor 3 of meer personen werd gerekend handhaving door de 
gemeente. Het laten vervallen van de normen voor geluidsisolatie bij drie kamers 
wordt genomen vanwege de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie om 
kamerverhuur betaalbaar en toegankelijk te houden. De eisen vervallen bij omzetting 
naar maximaal 3 kamers om de leefbaarheid te beschermen. 
Omwonenden geven namelijk ook aan geluidsoverlast te ervaren van illegale 
kamerverhuur. De voorwaarde voor de geluidsisolatie is in 2017 ingevoerd om de 
negatieve gevolgen van kamerverhuur voor de directe omgeving zoveel mogelijk 
tegen te gaan. Amsterdam heeft veel oude woningen die slecht geïsoleerd zijn tegen 
geluid. De huidige geluidseisen gaan geluidsoverlast tegen en zorgen bovendien 
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voor het vergroten van de brandveiligheid. Bij houten vloerconstructies wordt de 
brandwerendheid vergroot tot minimaal 60 minuten.

1.8.) De voorwaarde ‘inschrijving KvK’ bij omzetting naar vijf of meer kamers komt te 
vervallen

Bij omzetting naar vijf of meer kamers geldt op dit moment de voorwaarde dat het 
beheer plaatsvindt door een instelling die zich krachtens haar statuten richt op de 
verhuur en het beheer van onzelfstandige woonruimte en die als zodanig staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een inschrijving in de KvK en het 
opnemen in de statuten is relatief eenvoudig te regelen. De gemeente neemt andere 
maatregelen om goed verhuurderschap, met ook een effect op de leefbaarheid, te 
borgen.  Deze voorwaarde komt daarom te vervallen.

1.9.) De voorwaarde ‘aandeel grote woningen’ bij omzetting naar vijf of meer kamers 
komt te vervallen

Een vergunning voor omzetting naar vijf of meer kamers wordt op dit moment alleen 
verstrekt als het percentage zelfstandige woningen met vijf of meer kamers in het 
gebied gelijk is aan of groter is dan het stedelijk gemiddelde. Deze voorwaarde is 
ingevoerd om grote woningen in de woningvoorraad te behouden. De HVV 2020 
bevat nieuw beleid om de voorraad te beschermen, namelijk quota op pand en 
wijkniveau voor alle omzettingen.

1.10.) Het aantal verleende vergunningen voor kamerverhuur wordt continu 
gemonitord 

Op basis hiervan wordt inzichtelijk of quota in bepaalde wijken bereikt zijn en of 
aanvullende leefbaarheidsmaatregelen in de buurt in overweging genomen moeten 
worden.

1.11.) Na een jaar wordt het beleid kamerverhuur geëvalueerd. Het nieuwe beleid is 
voor Amsterdammers ingrijpend en is voor de gemeente een uitdaging in de 
uitvoering. Het verdient daarom aanbeveling het kamerverhuurbeleid na een jaar te 
evalueren.

1.12) In het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) worden specifieke 
vragen opgenomen over de ervaring van buurtbewoners m.b.t. kamerverhuur

De effecten van kamerverhuur op de leefbaarheid van een buurt kunnen momenteel 
niet causaal aangetoond worden. Daarom worden voor het volgende WiA-
peilmoment (2021) specifieke vragen toegevoegd over de ervaring van kamerverhuur 
in de buurt in relatie tot leefbaarheid. Deze vragen bieden objectieve informatie om 
gedifferentieerde quota per wijk te overwegen.

2.) Wijzigingen met betrekking tot inwoning

2.1.) Maximaal één huishouden mag inwonen in plaats van maximaal twee 
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huishoudens

Inwoning is in tegenstelling tot kamerverhuur vrijgesteld van vergunningplicht. Het is 
daarom belangrijk duidelijk onderscheid tussen inwoning en kamerbewoning aan te 
brengen.

Bij inwoning moet gedacht worden aan de situatie dat mensen al een tijd in een huis 
wonen en besluiten een ander huishouden in huis te nemen. Bij kamerverhuur 
bestaat vooraf de intentie samen een woning te delen (en te betalen). Het huidige 
beleid bepaalt dat er twee huishoudens (vergunningsvrij) kunnen inwonen. Dit komt 
qua aantal bewoners en de intensiviteit van de bewoning erg dicht tegen 
kamerverhuur. Om duidelijker onderscheid te maken, kan maximaal één huishouden 
vergunningsvrij inwonen, in combinatie met onderstaande voorwaarde.

2.2.) Een huishouden moet een woning minimaal twee jaar zonder inwoners hebben 
bewoond, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor mantelzorgrelaties en eerste- 
of tweedegraads familieleden

Bij inwoning mag het op voorhand niet de intentie zijn een woning met meer dan één 
huishouden te bewonen en betalen. Deze intentie kan onder andere blijken uit het 
feit dat drie of meer personen tegelijkertijd een woning hebben betrokken. Verder kan 
dit gecontroleerd worden aan de hand van de inschrijvingsperiode van de 
oorspronkelijke bewoner(s) in de BRP. Daarom wordt vereist dat het huishouden al 
minimaal twee jaar in dezelfde samenstelling in een woning woont voordat een ander 
huishouden vergunningsvrij kan inwonen. Deze voorwaarde zorgt ervoor dat de 
regels voor inwoning minder snel gebruikt zullen worden als sluiproute voor 
kamerverhuur.

Op deze voorwaarde van minimaal twee jaar ingeschreven hebben gestaan wordt 
een uitzondering gemaakt voor situaties van mantelzorg in de zin van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 en inwoning van eerste- en tweedegraads 
familieleden. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe, grotere woning wordt betrokken juist 
om ruimte te bieden aan opa of oma. In dit soort gevallen is het niet wenselijk extra 
eisen te stellen aan de inschrijvingsperiode.

2.3.) De voorwaarde ‘exclusief gebruiksrecht’ komt te vervallen

Voor vergunningsvrij inwonen geldt nu de voorwaarde dat de verhuurder het 
exclusieve gebruiksrecht heeft op minimaal 50% van de gebruiksoppervlak (GBO) 
van de woonruimte. De huidige praktijk laat zien dat bij inwoning veelal sprake is van 
een inwonende vriend of familieleden. In deze verbanden bestaat de wens om 
voorzieningen te delen, bijvoorbeeld de woonkamer om samen te eten. Om 
vergunningsvrij inwonen voor deze gevallen niet onmogelijk te maken is deze 
voorwaarde niet meer opgenomen in de HVV 2020.    

2.4.) De vereiste minimale oppervlakte per onderhuurder komt te vervallen

Een andere voorwaarde voor vergunningsvrij inwonen die in de praktijk onwenselijk 
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beperkt is dat inwoners gemiddeld 12m² GBO tot zijn of haar beschikking moeten 
hebben. Het grootste deel van de vooroorlogse woningen heeft geen slaapkamers 
van 12 m2 of groter. Deze voorwaarde was opgenomen om de leefbaarheid te 
beschermen maar kan in combinatie met het besluit onder 2.1. om vergunningsvrije 
inwoning te beperken tot één huishouden komen te vervallen.

3.) Wijzigingen met betrekking tot Bed & Breakfast (B&B)

3.1.) De bestaande vrijstelling van vergunningsplicht voor B&B vervalt

De raad heeft gevraagd om verdere groei van het aantal B&B’s te voorkomen en 
hiermee de woonruimtevoorraad en leefbaarheid in wijken te beschermen. Een 
ongelimiteerde toename van B&B’s, zoals in de HVV 2016 mogelijk was, past niet in 
de schaarse woningmarkt in Amsterdam en is niet consistent met de strengere regels 
voor vakantieverhuur en de hotelstop die in Amsterdam van kracht zijn.

3.2.) Invoering capaciteitsbeleid voor B&B’s dat bestaat uit een vergunningsplicht en 
quota, waarbij geldt dat:

- Een B&B-vergunning van tijdelijke aard is en wordt verstrekt voor een periode van 
acht jaar:

De Europese Dienstenrichtlijn (hierna: Dienstenrichtlijn) stelt extra eisen aan 
schaarse vergunningen. Zo dient bij de verdeling van de beschikbare schaarse 
vergunningen mededingingsruimte te worden geboden en moet de vergunning 
tijdelijk zijn. De vergunningstermijn is bepaald op acht jaar om exploitanten een 
redelijke termijn te geven.

- Het aantal B&B-vergunningen wordt per wijk gemaximeerd op een quotum en er is 
slechts een bepaalde mate van groei toegestaan:

Om de leefbaarheid in de populaire delen van de stad te kunnen beschermen zijn de 
quota op wijkniveau vastgesteld in plaats van per stadsdeel of stadsbreed.

In verband met het streven naar balans in de stad en vanuit leefbaarheidsoogpunt 
wordt voorkomen dat teveel groei mogelijk wordt gemaakt voor B&B’s:

 In wijken waar op 31 december 2018 minder dan 15 B&B’s zijn komt een 
quotum van 15;

 In wijken waar op 31 december 2018 tussen de 15-100 B&B’s zijn, is een 
maximale groei van 10% toegestaan;

 In wijken waar op 31 december 2018 meer dan 100 B&B’s zijn is geen groei 
meer mogelijk.

Daarnaast geldt, in lijn met de bescherming van de woonruimtevoorraad, dat er in 
een wijk in maximaal 4% van het aantal particuliere huur- en koopwoningen een B&B 
mag worden geëxploiteerd. Dit betekent concreet dat in stadsdeel Centrum in een 
aantal wijken vanaf 1 januari 2020 minder vergunningen mogen worden afgegeven 
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dan het aantal B&B’s dat op 31 december 2018 is gemeld bij de gemeente. 
Stadsbreed is er nog ruimte voor 279 B&B’s, maar wel verspreid over de stad. De 
hoogtes van de quota zijn per wijk vastgesteld in Nadere regeling 6 (bijgevoegd). In 
figuur 1 is weergegeven wat deze quota op stadsdeelniveau betekenen ten opzichte 
van het aantal op dit moment bij de gemeente gemelde B&B’s. Figuur 2 laat zien wat 
de gevolgen zijn in stadsdeel Centrum per wijk.

Figuur 1: gevolgen wijkquota B&B per stadsdeel

Figuur 2: gevolgen wijkquota B&B in stadsdeel Centrum
A00 Burgwallen-Oude Zijde -60
A01 Burgwallen-Nieuwe 

Zijde -89

A02 Grachtengordel-West -7

A03 Grachtengordel-Zuid -56

A04 Nieuwmarkt/Lastage 0

A05 Haarlemmerbuurt 0

A06 Jordaan 0

A07 De Weteringschans -39

A08 Weesperbuurt/Plantage 0
A09 Oostelijke Eilanden/
   Kadijken 6

- Wanneer het aantal aanvragen voor een wijk hoger is dan het quotum, de verdeling 
middels loting geschiedt.

De Dienstenrichtlijn stelt eisen aan de verdeling van schaarse vergunningen. De 
verdelingscriteria moeten objectief zijn. Met dit besluit wordt loting als 
verdelingsmethode gehanteerd zodat iedereen evenveel kans maakt.

3.3.) De voorwaarden voor een B&B-vergunning

- Een B&B vergunning is woonruimte- en exploitantgebonden:

Alleen een eigenaar kan een B&B-vergunning aanvragen. Dit is dwingend bepaald in 
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de Huisvestingswet. De eigenaar kan de vergunning wel aanvragen ten behoeve van 
een andere bewoner. Dit kan alleen iemand zijn die er minimaal zes van twaalf 
maanden woont, gegeven de ook opgenomen voorwaarde dat de exploitant van een 
B&B hoofdverblijf in de woning heeft. De bij aanvraag vermelde exploitant wordt in de 
vergunning opgenomen en alleen deze exploitant kan een B&B exploiteren. Als de 
op de vergunning vermelde exploitant stopt met de B&B vervalt de vergunning. Op 
deze manier wordt voorkomen dat er veel verschillende (wisselende) personen 
kunnen worden ingezet door een eigenaar. Een bestaand huishouden kan als 
exploitant kan worden vermeld, waardoor bijvoorbeeld bij overlijden van een partner 
de andere partner door kan gaan met de B&B. De woonruimtegebondenheid van de  
B&B-vergunning heeft tot gevolg dat deze niet kan “meeverhuizen” indien de 
exploitant verhuist.

- De exploitant heeft hoofdverblijf in woning die wordt gebruikt ten behoeve van B&B 
en houdt nachtverblijf tijdens het verblijf van gasten:

Net als in de HVV 2016 moet een B&B-houder de B&B zelf exploiteren. Bij het zelf 
exploiteren van een B&B is het niet toegestaan om handelingen die verband houden 
met het contact met gasten uit te besteden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan 
het adverteren van de B&B, de boekingsadministratie, het innen van de betalingen, 
het ontvangen van de gasten en de sleuteloverdracht. De schoonmaak en het 
verzorgen van linnengoed worden hier niet bedoeld. Deze handelingen houden geen 
verband met het contact met gasten.
Daarnaast dient een B&B-exploitant hoofdverblijf te hebben in de woning die wordt 
gebruikt voor B&B. Dit houdt in dat de exploitant de afgelopen twaalf maanden ten 
minste 183 nachten in de woning moet hebben verbleven en dat hij of zij het centrum 
van levensbelangen in de woning moet hebben.

- Maximaal 40 % van de gebruiksoppervlakte van de woning wordt gebruikt voor de 
B&B met een maximum van 61 vierkante meter:

In de HVV 2016 is bepaald dat maximaal 40% van de woning middels B&B aan 
toeristen mag worden verhuurd, maar er is geen maximum gesteld aan het aantal 
vierkante meters dat voor een B&B mag worden gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat in 
grote woningen B&B’s zijn gecreëerd die qua oppervlakte groter zijn dan een 
gemiddelde Amsterdamse woning. Bij een woning van 200 m2 kan nu een gedeelte 
van 80 m2 middels B&B permanent worden verhuurd aan toeristen. Dit is naar de 
huidige maatstaven in Amsterdam te beschouwen als een grote woonruimte. Om te 
voorkomen dat dergelijke grote woonruimtes worden onttrokken aan de 
woonruimtevoorraad komt de bovengrens met dit besluit op 61 m2 te liggen. Dit sluit 
aan bij het aantal vierkante meters voor gezinswoningen bij woonruimteverdeling en 
hierbij kan dus gesproken worden van grote woonruimte. Bij een selectie van 2.648 
huidige adressen waarop een B&B gemeld is blijkt dat 78% van deze B&B’s is 
gevestigd in woningen met oppervlakte tot 153 m2. Deze B&B’s mogen op basis van 
de huidige regels 40% van 153 m2 gebruiken voor de B&B. Dit is 61 m2. Een 
bovengrens van 61 m2 heeft dus voor een ruime meerderheid van de huidige B&B 
houders geen gevolgen. Deze maatregel is ook tijdens het participatietraject 
voorgesteld.
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- Logies mag aan maximaal vier personen logies worden verleend en de B&B 
beschikt over maximaal vier slaapplaatsen voor gasten;

Net als in de HVV 2016 geldt in de HVV 2020 dat per nacht aan maximaal vier 
gasten logies mag worden verleend, daaronder begrepen kinderen en baby’s, en dat 
een B&B ook maar over maximaal vier slaapplaatsen voor gasten mag beschikken. 
De ruimte in de woning waar de gasten verblijven dient te worden aangewezen op de 
plattegrond die is verstrekt bij de vergunningsaanvraag.

- De woning wordt niet aangeboden voor vakantieverhuur;

Onder de voorwaarden in de HVV 2016 was het niet toegestaan om in hetzelfde 
kalenderjaar aan B&B en vakantieverhuur te doen. In de HVV 2020 wordt deze 
voorwaarde nog scherper gesteld. Een woning waar een B&B-vergunning op rust 
mag in het geheel niet worden aangeboden voor vakantieverhuur. Deze voorwaarde 
is van belang in de handhaving omdat iemand anders bij controle kan switchen 
tussen de twee figuren. Hierdoor zouden tekens twee 
constateringen/handhavingsbezoeken nodig zijn voordat op een overtreding in één 
van beide figuren kan worden gehandhaafd.

- Een B&B mag alleen worden gehouden in een deel van een zelfstandige woning.

Deze voorwaarde is ongewijzigd ten opzichte van de HVV 2016. Een B&B mag 
alleen worden gehouden in een deel van de zelfstandige woning. Anders gezegd: 
een B&B mag niet op zichzelf een zelfstandige woonruimte zijn. Een woonruimte is 
zelfstandig als deze beschikt over (cumulatief) een eigen keuken, en een toilet, en 
een wasgelegenheid en een eigen opgang. Deze voorwaarde voorkomt permanente 
onttrekking van zelfstandige woonruimtes.

3.4.) B&B-houders die zich voor 1 januari 2019 hebben gemeld komen in aanmerking 
voor vijf jaar overgangsrecht

De vergunningsplicht geldt voor zowel bestaande B&B-houders als nieuwkomers op 
de markt. Om de rechtszekerheid te waarborgen komen bestaande B&B-houders die 
zich voor 1 januari 2019 op de daarvoor geldende wijze hebben gemeld en aan de 
toen geldende voorwaarden voldeden in aanmerking voor een overgangsregeling 
van vijf jaar. Deze B&B-exploitanten behouden daarmee nog vijf jaar hun oude 
rechten, binnen welke periode zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe 
regelgeving.

Iedereen die wil doorgaan als B&B moet zich aanmelden voor de loting, ongeacht of 
het een bestaande B&B betreft. Als een plek wordt bemachtigd is ook vergunning 
verplicht. Op deze manier wordt een zo transparant mogelijk proces gewaarborgd 
waarbij iedereen die vanaf 1 januari 2020 als B&B houder actief is, bekend is en 
duidelijk is onder welke variant hij/zij actief is. Dit biedt ook een betere garantie dat in 
geval van controle of handhaving volgens de juiste situatie wordt gehandeld.

4.) Wijziging met betrekking tot vakantieverhuur
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4.1.) Het coalitieakkoord bevat de ambitie om in buurten waar de balans is verstoord, 
verdergaande maatregelen te treffen, zoals een verbod op vakantieverhuur. Omdat 
toeristische verhuur onder het bereik van de Dienstenrichtlijn valt kan dit pas als er 
een dwingende reden van algemeen belang is en dit belang niet gediend kan worden 
met minder vergaande alternatieven. In 2019 is de regel ingevoerd van een 
maximum van dertig dagen voor vakantieverhuur. De resultaten hiervan moeten in 
ogenschouw worden genomen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de 
toeristische draagkracht van wijken. Het artikel biedt het college de mogelijkheid 
gebieden aan te wijzen waar een verbod geldt als de onderzoeken daar aanleiding 
toe geven.

5.)Wijzigingen met betrekking tot woningvormen

Woningvormen is het verbouwen van een woonruimte tot meerdere woonruimten. 
Omdat dit effect heeft op de samenstelling van de woningvoorraad is woningvormen 
alleen toegestaan met een vergunning. Met de voorgelegde wijzigingen wordt het 
beleid woningvormen in overeenstemming gebracht met het beleid voor omzetten 
(kamerverhuur).

5.1.) Woningvormen wordt beperkt tot het verbouwen van een zelfstandige 
woonruimte naar meerdere zelfstandige woonruimten

Het huidige beleid bepaalt dat een zelfstandige, maar ook een onzelfstandige 
woonruimte kan worden verbouwd tot één of meerdere zelfstandige of onzelfstandige 
woonruimten. Hierdoor is er een overlap tussen woningvormen en omzetten 
(kamerverhuur). Om het onderscheid te verduidelijken wordt voorgesteld 
woningvormen alleen van toepassing te laten zijn op het verbouwen tot zelfstandige 
woonruimten.

5.2.) Voor woningvormen worden dezelfde normen voor geluidsisolatie ingevoerd als 
bij omzetten (kamerverhuur), maar dan voor elke vorming dus ook vorming naar 2 en 
3 woonruimtes

Deze wijziging heeft als doel de regels voor woningvormen aan te sluiten bij de 
regels voor omzetten (kamerverhuur). Onder het nieuwe beleid voor kamerverhuur 
gelden normen voor de geluidsisolatie bij het omzetten van een woning naar vier 
kamers. Deze wijziging zorgt ervoor dat wanneer diezelfde woning wordt verbouwd 
tot vier zelfstandige woonruimten er voldaan dient te worden aan dezelfde 
geluidseisen.

6.) Wijzigingen wat betreft de reikwijdte van de voorraadregels

6.1.) Woonboten worden toegevoegd aan het werkingsgebied van de 
Huisvestingsverordening 2020

In de HVV 2016 zijn woonboten uitgezonderd van het werkingsgebied. Met dit besluit 
gaan de regels in de HVV 2020 ook gelden voor woonboten. Hierdoor gelden voor 
alle woonruimten (woningen en woonboten) dezelfde regels. Bijvoorbeeld ten 
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aanzien van vakantieverhuur, Bed & Breakfast en kamerverhuur. 

6.2.) Op studentenwoningen worden de voorraadregels uit de 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 van toepassing

De regels voor het voorraadbeheer zijn bedoeld om de gehele woningvoorraad en de 
leefbaarheid te beschermen. Dit betekent dat deze regels ook horen te gelden voor 
alle bestaande studentenwoningen die in onzelfstandige studentenwoningen 
(kamers) worden omgezet, worden onttrokken aan de bestemming tot bewoning, 
worden samengevoegd of tot nieuwe zelfstandige woonruimte worden verbouwd. 
Daarnaast zorgt de huidige uitzonderingsmogelijkheid in de praktijk voor 
onduidelijkheid bij woningeigenaren. Woningeigenaren vragen in de praktijk 
erkenning als studentenwoning aan om een appartement of een gezinswoning 
zonder vergunning te kunnen omzetten, terwijl de erkenning als studentenwoningen 
alleen was bedoeld voor woningen die zijn gebouwd of gelabeld als 
studentenwoningen als onderdeel van het gemeentelijk programma 
studentenhuisvesting. Door de uitzondering te schrappen kan hierover geen 
misverstand meer bestaan en gelden de regels voor het behoud van de 
samenstelling van de voorraad voortaan voor alle woonruimten.

I.B. Wijzigingen wat betreft de verdeling van gereguleerde huurwoningen

7.) Wijziging met betrekking tot woonfraude

7.1.) Huisvestingsvergunningplicht koppelen aan de hoogte van de huurprijs, die is 
overeengekomen met de hoofdhuurder

Woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (in 2019 een huurprijs van € 
720,42) zijn gereguleerde woonruimten die niet in gebruik mogen worden genomen 
of gegeven zonder huisvestingsvergunning.

Het komt voor dat woningen onder de € 720,42 zonder toestemming van de 
oorspronkelijke verhuurder (eigenaar) worden doorverhuurd aan andere huurders, 
voor een hogere huurprijs en zonder dat hiervoor een huisvestingsvergunning is 
afgegeven. Dit is illegale doorverhuur. Om deze vorm van woonfraude beter te 
kunnen bestrijden is in artikel 2.1.1 van de verordening bepaald dat de 
vergunningplicht is gekoppeld aan de hoogte van de huurprijs, die gold voor de 
oorspronkelijke hoofdhuurder. Op deze manier wordt voorkomen dat woningen die 
illegaal door de hoofdhuurder worden doorverhuurd buiten de 
huisvestingsvergunningplicht zouden gaan vallen. Degene die illegaal doorverhuurt 
als ook degene die de woning betrekt, kan door de gemeente worden beboet als 
geen huisvestingsvergunning is afgegeven. Ook kan de woningeigenaar het 
huurcontract met de illegale doorverhuurder laten ontbinden.

8.) Wijzigingen middeldure huurwoningen die met gemeentelijke voorwaarden zijn 
gerealiseerd
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8.1.) Voorrang sociale huurders ten behoeve van de doorstroming

In de HVV 2020 wordt bepaald dat woningenzoekenden die een sociale huurwoning 
van een woningcorporatie in de regio achterlaten, voorrang krijgen op een 
middeldure huurwoning.

Er is sprake van een generieke voorrang. Maximering tot 50% van de toewijzingen 
(hierna: het 50%-criterium), zoals opgenomen in het ‘Actieplan meer middeldure 
huur’ is niet dwingend geregeld in onderhavige stukken. Gebleken is dat twee 
kanttekeningen een goede en effectieve uitvoering van het 50%-criterium in de weg 
staan:

 Extra administratieve lasten en beperkingen in het gebruik van 
persoonsgegevens: Verhuurders en gemeente zullen voor een lange periode 
moeten bijhouden wat de woonsituatie van nieuwe huurders was om te 
kunnen nagaan of aan het 50%-criterium wordt voldaan. Afgezien van de 
administratieve last zijn er beperkingen omdat er gewerkt wordt met 
persoonsgegevens.

 Problemen met de handhaafbaarheid. Het is op voorhand niet te voorzien 
hoeveel woningen er opnieuw zullen worden aangeboden in een bepaalde 
periode. Bovendien is het lastig om te controleren of verhuurder voldoende 
inspanningen heeft verricht om sociale huurders te vinden die de middeldure 
huurwoning willen huren. De conclusie is dat de 50%-eis als 
handhaafcriterium niet uitvoerbaar is.

Op basis van ervaringen met eerdere projecten is bekend dat alleen het geven van 
voorrang meestal onvoldoende is om een sociale huurder te verleiden tot een 
verhuizing naar een middeldure huurwoning. Voorlichting, begeleiding en maatwerk 
zijn van groter belang. Met deze generieke voorrangsbepaling geeft de gemeente de 
Amsterdamse corporaties en verhuurders van middeldure huurwoningen een middel 
om doorstroming te stimuleren.

De verwachting is dat in de praktijk minder dan de beoogde 50% wordt toegewezen 
aan doorstromers. De gemeente zal monitoren welke percentages middeldure 
huurwoningen toegewezen worden aan doorstromers. Dit om te bepalen of de 
overige woningzoekenden (degenen die geen sociale huurwoning achterlaten) 
voldoende in aanmerking komen en om te kunnen bepalen of de toewijzing binnen 
de grenzen blijft die de Huisvestingswet stelt aan voorrang aan woningzoekenden die 
gebonden zijn aan de regio.

8.2.) Voorrang voor gezinnen in middeldure huurwoningen

Op grond van geïntroduceerde passendheidscriteria voor de middeldure 
huurvoorraad hebben huishoudens met één of meer minderjarige kinderen voorrang 
op middeldure woningen die tenminste 61 m2 groot zijn en drie of meer kamers 
hebben. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het ‘Actieplan meer middeldure 
huur’. Deze passendheidseis wordt ook toegepast bij sociale huurwoningen van 
corporaties. In de praktijk worden in sommige gemeentelijke tenders ook middeldure 
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huurwoningen voor gezinnen verlangd. In die gevallen wordt de eis gesteld dat de 
woning 70m2 of groter is. Deze woningen vallen ook onder dit 
passsendheidscriterium, mits de woning bestaat uit drie kamers of meer.

8.3.) Voorrang voor lage middeninkomens

Met de motie Flentge (SP) en Van Dantzig (D66), 611.17 (geef lagere 
middeninkomens een kans) heeft de gemeenteraad geconcludeerd dat middeldure 
huurwoningen tot € 850 er vooral zijn voor de lage middeninkomens en niet alleen 
naar de hoge middeninkomens mogen gaan. Bij de beantwoording van de motie in 
2017 heeft het college toegezegd dit te verwerken in de Huisvestingsverordening. 
Daarom is in de HVV 2020 opgenomen dat voor de goedkope middeldure 
huurwoningen eerst de lage middeninkomensklasse in aanmerking komen en daarna 
de overige middeninkomens.

In de motie werd in 2017 het bedrag van € 850 genoemd als grens tussen goedkope 
en dure middeldure huurwoningen. Gecorrigeerd voor inflatie is dit grensbedrag in 
2019 € 876,55. De grens voor het onderscheid tussen de lage en de hoge 
middeninkomens is zodanig vastgesteld dat deze ook halverwege de inkomensgrens 
voor middeldure huurwoningen komt te liggen. In 2019 is de inkomensgrens € 
49.065.

In de HVV 2020 is automatische indexering en een koppeling aan de inkomensgrens 
van de primaire doelgroep van corporaties geregeld.

9.) Onderwijs- en zorgpersoneel krijgt voorrang op aangewezen sociale en 
middeldure huurwoningen met het oog op het terugdringen van het tekort aan 
werknemers in de sectoren onderwijs en zorg in Amsterdam

Ter uitvoering van het coalitieakkoord (voorrang voor medewerkers in de 
maatschappelijke sectoren waar een tekort aan is) wordt in de verordening de 
mogelijkheid opgenomen sociale of middeldure huurwoningen aan te wijzen waarop 
werknemers in de sectoren onderwijs en zorg voorrang krijgen. Dit is een invulling 
van voorrang op basis van lokale economische binding in de Huisvestingwet. Naast 
dat corporaties woningen labelen op grond van prestatieafspraken kunnen woningen 
door het college aangewezen worden. Het college zal hiervoor woningen laten 
opnemen in bijlage 2 bij de verordening. Deze bevat nu nog geen adressen.

De criteria waaraan de woningzoekende moet voldoen zijn:

 Het is een werknemer die onderwijs of directe zorg aan patiënten geeft;
 De woningzoekende moet een verklaring hebben van de werkgever dat 

toewijzing wenselijk is met het oog terugdringen van het tekort aan 
werknemers in de sectoren onderwijs en zorg;

 De woningzoekende moet een vaste aanstelling hebben (of een aanstelling 
voor tenminste één jaar) voor tenminste 20 uur per week en werkzaam zijn 
op een locatie in de gemeente Amsterdam; en,

 De woningzoekende mag niet beschikken over zelfstandige woonruimte 
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binnen een straal van 20 kilometer van de werklocatie.

Er zijn verschillende categorieën kandidaten. Omdat het een regeling betreft die 
bedoeld is om een huisvestingsprobleem van een leraar of verpleegkundige op te 
lossen is er een onderscheid gemaakt in de mate van urgentie, namelijk dreigende 
dakloosheid als gevolg van een tijdelijk huurcontract, dan grote reisafstand en dan 
inwoning/kamerhuur. Mochten er twee of meer woningzoekenden gelijktijdig in 
aanmerking komen dan zal er worden geloot. Om te voorkomen dat mensen 
anticiperen op het krijgen van voorrang is opgenomen dat een bovengenoemde 
situatie al tenminste 1 jaar moet bestaan.

In de inspraak en andere gesprekken komen ook andere beroepsgroepen naar voren 
die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor deze voorrang, zoals 
politiepersoneel. Deze suggesties zijn nu niet overgenomen. Maar om snel op een 
dergelijke wens in te kunnen spelen, mocht dit wenselijk en haalbaar blijken, is de 
mogelijkheid opgenomen dat het college in de toekomst ook andere beroepsgroepen 
in de maatschappelijke sector kan aanwijzen waarvoor deze voorrang geldt.

10.) Verdelingsregels sociale huurwoningen corporaties

10.1.) Invoering lokale voorrangsregeling bij de toewijzing van jongerenwoningen

De Huisvestingswet biedt de mogelijkheid om bij toewijzing van huurwoningen 
waarvoor in de gemeente een huisvestingsvergunning geldt voorrang te geven aan 
huishoudens met maatschappelijke of economische binding aan de gemeente (lokale 
voorrang). Maatschappelijke binding wordt in de Huisvestingswet uitgelegd als de 
afgelopen zes jaar onafgebroken in de gemeente wonen, of in de afgelopen tien jaar 
ten minste zes jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond.

Omliggende gemeenten van Amsterdam kennen al diverse varianten van lokale 
voorrang voor jongeren en starters met maatschappelijke binding. In tegenstelling tot 
deze omliggende gemeenten heeft Amsterdam nog geen voorrang voor lokale 
jongeren, waardoor zij extra in de knel zitten. Daarom wordt een lokale 
voorrangsregeling ingevoerd bij de toewijzing van jongerenwoningen. Hierin is 
aangesloten bij de uitleg van maatschappelijke binding in de Huisvestingswet. Deze 
voorrang is niet van toepassing op jongerenwoningen die in het kader van de 
uitstroom uit maatschappelijke opvang direct worden bemiddeld aan jongeren met 
urgentie (deze worden niet via WoningNet geadverteerd) en op lotingwoningen. Op 
dit moment wordt een kwart van de jongerenwoningen verloot. Door lotingwoningen 
aan te bieden aan alle jongeren, ook van buiten Amsterdam, wordt gegarandeerd dat 
jongeren zonder binding nog wel kans maken op een woning in Amsterdam.

10.2.) Opnemen volgordebepaling voor de toewijzing van rolstoelwoningen in de 
Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 in plaats van in beleidsregel en 
toevoeging dat Burgemeester en wethouders dringende gevallen voorrang kunnen 
verlenen

Rolstoelwoningen zijn naar hun aard geschikt voor rolstoelgebonden 
woningzoekenden. Rolstoelwoningen moeten passend worden toegewezen aan 



Jaar <datum 
onbekend>

Afdeling 1
Nummer 0
Datum <vrije tekst griffie> 

Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad

Voordracht voor de raadsvergadering van 27 november 2019

R

25

kandidaten met een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo 2015) voor een rolstoelwoning. Het basiscriterium is de datum van afgifte van 
de Wmo-beschikking voor een rolstoelwoning, maar het college kan hiervan afwijken 
als dringende woonomstandigheden daartoe aanleiding geven. Bijvoorbeeld als een 
kandidaat na revalidatie niet naar zijn eigen woning kan terugkeren. Deze 
volgordebepaling was voorheen terug te vinden in een beleidsregel en wordt nu in de 
verordening opgenomen.

10.3.) Voor jonge cliënten (< 28 jaar) Maatschappelijke opvang of Beschermd wonen 
die in eerste instantie met tijdelijke huurcontracten worden gehuisvest na afloop van 
het tijdelijke contract indien nodig opnieuw urgentie mogelijk maken

In het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is gekozen cliënten van de 
Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) die in aanmerking 
komen voor een Omslag-urgentie en nog geen 28 jaar oud zijn, te huisvesten in 
jongerenwoningen met een vijf-jaars huurcontract. Deze tijdelijke huurcontracten voor 
jongeren kunnen na vijf jaar met twee jaar verlengd worden. Als het nodig is om 
daarna weer een sociale huurwoning toe te wijzen, kan een nieuwe urgentie nodig 
zijn. De HVV 2016 bevatte al een dergelijke ‘vangnet-urgentie’ ofwel 
‘ruggensteunregeling’ voor jonge statushouders (tot 28 jaar) aan wie woning met een 
tijdelijk jongerenhuurcontract is toegewezen. De groep jonge MO/BW cliënten wordt 
hieraan toegevoegd.

10.4.) De maximale leeftijd voor jongerenwoningen van toepassing laten zijn op alle 
volwassen leden van het huishouden

De maximale leeftijd voor jongerenwoningen wordt van toepassing verklaard op alle 
volwassen leden van het huishouden. De corporaties hebben hierom verzocht 
vanwege juridische onzekerheid over de houdbaarheid van tijdelijke 
jongerenhuurcontracten bij huurders met een partner van 28 jaar of ouder.

10.5.) Het label ‘voorrang voor kleine gezinnen’ van toepassing laten zijn op 
woningen met een minimale oppervlakte van 61 m2 in plaats van 60 m2

Het label ‘voorrang voor kleine gezinnen’ gold voor woningen van 60 m2 tot 70 m2. 
De woningen met precies 60m2 vallen echter onder nog twee andere regelingen, wat 
bij het verdeelsysteem van WoningNet voor technische problemen zorgt. Dit betreft 
de regelingen Van Groot naar Beter en Hoog naar Laag, welke doorstromers 
voorrang geven op woningen tot en met 60 m2. Om deze overlap te verwijderen 
wijzigt de minimale oppervlakte voor woningen met voorrang voor kleine gezinnen 
van 60 naar 61 m2.

10.6.) Het zoekprofiel bij een urgentieverklaring verbinden aan reguliere 
passendheidsnormen en uitwerking van type woning in relatie tot het aantal kinderen 
en medische problematiek

De verordening stelde dat in een urgentieverklaring een zoekprofiel wordt 
opgenomen met daarin het ‘meest sobere’ type woning, zonder dit verder te duiden. 
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In de HVV 2020 vervalt de term ‘sober’ en wordt bepaald dat het type woonruimte 
aansluit bij de passendheidscriteria voor reguliere woningzoekenden. Verder is in 
Nadere regeling 1 Urgenties toegevoegd hoe het zoekprofiel wordt uitgewerkt wat 
betreft het woonoppervlak en kameraantal van de woning (in relatie tot het aantal 
kinderen) en een woning op begane grond of bereikbaarheid met lift (in relatie tot 
medische noodzaak). De personen waarmee rekening wordt gehouden zijn (naast de 
aanvrager) een eventuele partner en minderjarige kinderen. Met medische 
problematiek wordt rekening gehouden als dat noodzakelijk is volgens een advies 
van de GGD-arts.

10.7.) Directe bemiddeling van urgente gezinnen voor een lager gelegen woning

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het, zelfs met een urgentieverklaring, zeer 
moeilijk is om een grote gezinswoning te vinden met een huurprijs onder de 
aftoppingsgrens en gelegen op de begane grond of met lift bereikbaar. Daarom is na 
uitvoerig overleg met de corporaties een procedure van directe bemiddeling mogelijk 
gemaakt voor gezinnen met twee of meer kinderen en een medische indicatie voor 
laag/gelijkvloers wonen. Corporaties kunnen bij directe bemiddeling sneller een 
woning aanbieden met een passende huurprijs. Het urgente gezin krijgt duidelijke 
voorlichting over manier waarop met de persoonlijke situatie rekening gehouden 
wordt. Als de aangeboden woning niet passend is, wordt een nieuwe aanbieding 
gedaan.

Tijdens de urgentieperiode kunnen de gezinnen zelf zoeken of op vrijwillige basis 
een eenmalig aanbod via directe bemiddeling aanvragen. Indien de woningzoekende 
zonder resultaat zelf heeft gezocht en geen gebruik maakt van directe bemiddeling, 
zal bij verlenging van de urgentieperiode (na 26 weken) de procedure van directe 
bemiddeling ingezet worden ter voorkoming van verder oplopende zoektijden. Dit 
leidt tot toevoeging van paragraaf 17 in de Nadere regeling 1 Urgenties.

10.8.) De leeftijd waarop woningzoekenden geen urgentie meer kunnen krijgen wordt 
65 in plaats van 55 jaar

Het aanbod van seniorenwoningen in Amsterdam is ruim, de vereiste inschrijfduur 
om deze toegewezen te krijgen is maar 6 à 9 maanden. Daarom werd vanaf de 
leeftijd van 55 jaar geen urgentie toegekend. In 2018 is (als maatregel van de 
Woonagenda) voor seniorenwoningen een voorrang voor 65 jaar en ouder 
ingevoerd. Hierdoor is de slaagkans voor 55 tot 65-jarigen beperkter geworden, 
hetgeen voor klachten heeft gezorgd bij afwijzingen op urgentie om deze reden. Om 
dit te ondervangen wordt de leeftijd waarop urgentie wordt geweigerd 65 jaar en 
komt de groep 55 tot 65-jarigen weer in aanmerking voor urgentie.

10.9.) Opname van een delegatie aan het college om nadere regels te stellen over 
experimentaanvragen in de toewijzing van gereguleerde huurwoningen

De Huisvestingsverordening bevat van oudsher de mogelijkheid om aanvragen in te 
dienen voor experimenten in de toewijzing van gereguleerde huurwoningen. Deze 
experimenten hebben op dit moment in Amsterdam vooral betrekking op de 
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woningtoewijzing door zorginstellingen voor ouderen en door wooncoöperaties die 
woningen toewijzen aan leden via coöptatie. In de HVV 2020 is geregeld dat 
aanvragen voor experimenten moeten worden goedgekeurd door burgemeester en 
wethouders. Voorheen werden aanvragen beoordeeld door een regionale Stuurgroep 
Wonen, maar die stuurgroep bestaat niet meer. In de Huisvestingsverordening is van  
oudsher opgenomen dat bij een beslissing op een experimentenaanvraag de 
belangen van een evenwichtige, rechtvaardige, doelmatige en transparante verdeling 
van woonruimte in acht worden genomen. Met dit besluit krijgt het college de 
bevoegdheid (delegatie) om hier concrete voorwaarden aan te verbinden en de 
aanvraagprocedure uit te werken in nadere regels. Indien de raad instemt met deze 
delegatie stelt het college op grond hiervan Nadere regeling 2 Experimenten vast 
(bijgevoegd).

II. Kennis te nemen van de Nota van beantwoording naar aanleiding van het 
inspraak voorstel Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 zoals 
opgenomen in bijlage 3, waarin de belangrijkste conclusies zijn de volgende 
wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van de inspraak:

Bed & Breakfast: 
a) De duur van het overgangsrecht en de duur van de vergunning (huidig: twee 

en vijf jaar) te verlengen naar respectievelijk vijf en acht jaar;

- De vergunningstermijn
De Europese Dienstenrichtlijn schrijft voor dat schaarse vergunning alleen tijdelijk 
mogen worden afgegeven. Op basis van het gelijkheidsbeginsel moet bij de 
verdeling van schaarse vergunningen ook ruimte worden gebonden aan nieuwe 
gegadigden om mee te kunnen dingen naar de beschikbare vergunningen. Een 
quotum stellen mag, mits iedereen in gelijke mate de kans krijgt om mee te kunnen 
dingen naar de beschikbare vergunningen en hiervan is geen sprake als het 
merendeel van de vergunningen reeds voor onbepaalde tijd is toegezegd.
Naar aanleiding van de inspraak wordt de vergunningsperiode verlengd van vijf naar 
acht jaar om B&B exploitanten een redelijke termijn te geven voor het exploiteren van 
een B&B.

- Duur overgangsrecht
Naar aanleiding van de inspraak wordt de duur van het overgangsrecht verlengd 
twee naar vijf jaar.
Exploitanten die zich voor 1 januari 2019 op de gecommuniceerde wijze hebben 
gemeld bij de gemeente, kunnen hun B&B nog vijf jaar exploiteren onder de 
voorwaarden die golden voor 1 januari 2020. Met deze coulante overgangstermijn wil 
het college bestaande B&B-exploitanten voldoende tijd geven om te wennen of zich 
aan te passen aan de nieuwe situatie.
De duur van het overgangsrecht is niet van gelijke lengte als de vergunningsperiode, 
omdat dit zou betekenen dat het volumebeleid pas over acht jaar geheel effectief is. 
Dit past niet bij de doelstelling om B&B in Amsterdam niet verder te laten groeien.

b) Huurders niet uit te sluiten van de mogelijkheid tot exploiteren van een B&B.

Omdat ook veel huurders op dit moment een B&B exploiteren herziet het college het 
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voorstel dat per 1 januari 2020 alleen eigenaren een B&B mogen exploiteren.

In de Huisvestingswet 2014 is wel dwingend bepaald dat alleen een eigenaar een 
(onttrekkings)vergunning kan aanvragen. In het nieuwe voorstel kan de eigenaar 
echter een B&B-vergunning aanvragen ten behoeve van een andere bewoner. De bij 
de vergunningsaanvraag vermelde bewoner wordt ook als exploitant in de 
vergunning opgenomen. Omdat de vergunning exploitantgebonden is vervalt de 
B&B-vergunning op de woonruimte als de exploitant verhuist. Op die manier wordt 
voorkomen dat veel verschillende (wisselende) personen kunnen worden ingezet 
door een eigenaar. Het college heeft hierbij wel bepaald dat een bestaand 
huishouden als exploitant kan worden vermeld, waardoor bijvoorbeeld bij overlijden 
van een partner de andere partner door kan gaan met de B&B. De 
woonruimtegebondenheid van de  B&B-vergunning heeft tot gevolg dat deze niet kan 
“meeverhuizen” indien de exploitant verhuist.

Kamerverhuur:
c) De voorwaarde 'maximaal een persoon per kamer' te wijzigen in: 'een 

volwassene per kamer' ten behoeve van kamerbewoners die een kind 
hebben of krijgen; 

Door deze wijziging kan een onzelfstandige woonruimte ook bewoond 
worden door een volwassene met een kind. Verhuurders handelen hierdoor 
niet in strijd met de vergunningvoorwaarden op het moment dat een bewoner 
van een onzelfstandige woonruimte een kind krijgt of alleenstaande ouder is. 
Een verhuurder hoeft een bewoner die een kind heeft of krijgt hierdoor geen 
vervangende woonruimte aan te bieden om aan de vergunningvoorwaarden 
te voldoen. Hierdoor wordt het in bepaalde gevallen mogelijk dat een kamer 
wordt bewoond door meer dan één persoon (een ouder en kind, maar niet 
door twee ouders en een kind). Uit de praktijk blijkt dat de mate waarin dit 
voorkomt beperkt is zodat het geen significant negatief effect heeft op de 
leefbaarheid.

d) Aan de voorwaarde 'maximaal een persoon per kamer' toe te voegen dat een 
uitzondering geldt voor personen die wettelijk medehuurder zijn;

Het landelijke huurrecht bepaalt dat iemand wettelijk medehuurder wordt bij 
een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De uitzondering op de regel van 
één volwassene per kamer voor deze groep voorkomt strijdigheid tussen 
Amsterdamse regelgeving en het landelijke huurrecht. Een verhuurder zou 
anders in de situatie komen dat hij het gehuwde of geregistreerde stel zou 
moeten uitkopen om aan de regel van één volwassene per kamer te voldoen. 
De partner van de eerste bewoner wordt namelijk zonder toestemming van 
de verhuurder automatisch medehuurder bij een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. De praktijk leert dat weinig gehuwde of geregistreerde stellen 
op kamers wonen. De gevolgen voor de leefbaarheid met deze uitzondering 
zijn daarmee verwaarloosbaar.

e) Aan de bepaling ‘een kamerverhuurvergunning vervalt op het moment dat 
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een aaneengesloten periode van drie maanden twee of minder bewoners in 
de basisadministratie staan ingeschreven’ wordt toegevoegd dat de termijn 
start als de verhuurder door de gemeente is geïnformeerd over het te lage 
aantal inschrijvingen.

Verhuurders hebben geen automatisch zicht op BRP inschrijvingen. Door de 
wijziging ten opzichte van de inspraakversie heeft een verhuurder na een 
melding van de gemeente drie maanden de tijd om te zorgen dat bewoners 
zich hebben ingeschreven. Als na  drie maanden na de melding nog steeds 
twee of minder personen zijn ingeschreven wordt de vergunning ofwel niet 
gebruikt of wordt niet aan de voorwaarden voldaan en komt de vergunning 
van rechtswege te vervallen. 

Voorrang beroepsgroepen:
f) Opname van een delegatie aan het college om naast zorg- en 

onderwijspersoneel andere beroepsgroepen in de publieke sector waar een 
tekort aan is voorrang te geven op bepaalde woningen

Ter uitvoering van het coalitieakkoord is in de verordening de mogelijkheid 
opgenomen woningen (sociaal en midden) aan te wijzen waar zorg- en 
onderwijspersoneel voorrang op krijgen alsmede een voorrangsregeling. Het 
coalitieakkoord geeft deze beroepsgroepen als voorbeeld, maar heeft het in het 
algemeen over “beroepen in de publieke sector waar een tekort aan is”.

Verschillende insprekers stellen voor om ook andere beroepsgroepen dan 
werknemers in het onderwijs en de zorg op te nemen als voorrangscategorie. Deze 
suggesties zijn nu niet overgenomen. Maar om snel op een dergelijke wens in te 
kunnen spelen, mocht dit wenselijk en haalbaar blijken, is de mogelijkheid 
opgenomen dat het college in de toekomst ook andere beroepsgroepen in de 
maatschappelijke sector kan aanwijzen waarvoor deze voorrang geldt.

Ter kennisname zijn de ontvangen zienswijzen van organisaties in bijlagen 1a t.m. 1r 
opgenomen.

III. Kennis te nemen van:

1. Het rapport “Schaarstepatronen op de Amsterdamse woningmarkt 2019” 
zoals opgenomen in bijlage 4, met de conclusie dat in alle segmenten van de 
woningmarkt in Amsterdam sprake is van schaarste.

Gemeenten moeten op grond van de Huisvestingswet elke vier jaar aantonen dat er 
sprake is van schaarse woningen om het instrumentarium in de Huisvestingswet te 
kunnen verordenen. Er is onderzoek gedaan naar schaarste op de Amsterdamse 
woningmarkt. Hieruit blijkt dat er schaarste is in alle segmenten van de Amsterdamse 
woningvoorraad.

2. Het collegebesluit Nadere regelingen Huisvestingsverordening Amsterdam 
2020 zoals opgenomen in bijlage 5, dat het college heeft vastgesteld onder 
voorbehoud dat de gemeenteraad het besluit Huisvestingsverordening 
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Amsterdam 2020 vaststelt.

Onder voorbehoud dat de gemeenteraad de HVV 2020 vaststelt heeft het college 
bijgevoegd besluit Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 
vastgesteld. In de HVV 2020 zijn collegebevoegdheden opgenomen om dergelijke 
nadere regels te treffen. De quota voor B&B en kamerverhuur voor alle 99 wijken zijn 
bijvoorbeeld niet in de verordening zelf opgenomen maar in de Nadere regels 6 
Voorraadvergunningen. De weigeringsgronden bij urgenties zijn van oudsher ook in 
een nadere regeling uitgewerkt (Nadere regels 1 Urgenties). De HVV 2016 ging 
vergezeld van 15 beleidsregels. Er is een redactionele slag gemaakt en deze 
beleidsregels zijn teruggebracht tot 9 hoofdstukken Nadere regels die qua inhoud 
beknopter zijn. Dit is voor Amsterdammers makkelijker te begrijpen en beter te lezen. 
De term ‘beleidsregel’ wijzigt naar ‘Nadere regels’ omdat ‘beleidsregel’ niet de juiste 
aanduiding is voor de regels die er in stonden. Indien de Nadere regels nieuw beleid 
of inhoudelijke wijzigingen bevatten, is dit apart onder beslispunt II toegelicht.

Het betreft de volgende hoofdstukken:
1 Urgenties, 2 Experimenten, 3 Stadsvernieuwingsurgentie bij sloop en 
renovatiecomplexen 
van woningcorporaties, 4 Stadsvernieuwingsurgentie bij noodzakelijk bouwkundig 
onderhoud of herstel particulier bezit, 5 Toewijzing standplaatsen voor woonwagens, 
6 Voorraadvergunningen, 7 Splitsen in appartementsrechten, 8 Tijdelijke verhuur, 9 
Huisbewaring.

3. De reactie van het college op de adviezen van stadsdelen op het 
inspraakvoorstel Huisvestingsverordening Amsterdam 2020, zoals opgenomen 
in bijlagen 6a en 6b.

Conform de Verordening op het lokaal bestuur heeft het college de DB’s op 29 mei 
2019 advies gevraagd over de concept Huisvestingsverordening 2020. In de brief 
reageert het college op deze adviezen en worden de DB’s geïnformeerd over de 
wijzigingen die in de inspraakvoorstel HVV 2020 zijn aangebracht naar aanleiding 
van de stadsdeeladviezen en de inspraak.
In bijlagen 6c t.m. 6i zijn de ontvangen adviezen van de stadsdelen opgenomen.

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Ja/Nee  Nee Totale omvang krediet: € nvt

Financiële dekking:

Investering: Ja/Nee Nee Totale omvang krediet: € nvt

Afschrijvingstermijn:

Gebruikt rentepercentage: %

Looptijd krediet:

Is de regeling kredieten van 
toepassing: Ja/Nee

Nee Omvang aangevraagd 
krediet (excl BTW)

€

Regeling Risicovolle Projecten 
van toepassing: Ja/Nee

Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 
worden deze beheerst?

Zie toelichting
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Financiële gevolgen
Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten
Overige exploitatielasten € 0 € 1188250,00€ 67900,00 € 67900,00 € 67900,00
Baten € 0 € 1188250,00€ 67900,00 € 67900,00 € 67900,00
Saldo ten laste van de 
algemene middelen

0 0 0 0 0

Waarvan nog niet gedekt 0 0 0 0 0

Toelichting
Voor Bed & Breakfast’s wordt een nieuwe vergunning ingevoerd. Dit leidt in jaar t+1 
tot de hoogste lasten omdat de vergunningen dan verloot worden. Naar verwachting 
worden er in januari 2020 3500 aanvragen gedaan. Het legestarief voor de B&B-
vergunning zijn één op één kostendekkend, namelijk € 339,50 euro. In de jaren 
daarna gaat het alleen om B&B-mutaties. Er is geraamd met 200 mutaties.
Het aantal aanvragen en mutaties is een schatting op basis van huidige aantallen, als 
deze volumes lager komen te liggen zal als mitigerende maatregel voor een kortere 
periode personeel ingehuurd worden. Hetzelfde geldt bij meer aanvragen, dan huren 
we meer mensen in. Maar dit zal binnen dekking door respectievelijk hogere 
legesopbrengsten gebeuren.

Geheimhouding
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