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Betreft: claim op 5,5 miljoen toeristenbelasting AirBNB 

 

 

Geachte leden van het college en van de gemeenteraad, 

Eind oktober jl. is bekend geworden dat de gemeente Amsterdam over het jaar 2015 van het 

bedrijf Airbnb ca. 5,5 miljoen euro ontvangt aan toeristenbelasting. Het is de eerste keer dat 
Airbnb deze afdracht doet. 

De inkomsten uit toeristenbelasting zullen, naar verwachting, de komende jaren verder toene-

men doordat steeds meer toeristen en bezoekers naar onze stad zullen komen. Dat is uiteraard 

prachtig, maar heeft ook een keerzijde, namelijk een zwaardere belasting van het bewoonde 

kleine historische centrum van Amsterdam. Het evenwicht van wonen, werken en uitgaan in 

Amsterdam wordt dan nog verder structureel verstoord. 

Het huidige handhavingsbeleid is ons inziens onvoldoende. Bewoners moeten eerst klagen 

voordat handhaving in actie komt, dat is vaak te laat, of er wordt niet gehandhaafd wegens 

gebrek aan capaciteit of prioriteiten elders. Bewoners gaan pas klagen als de overlast al is ge-

escaleerd. Hierdoor ontstaan onnodig veel conflicten.  

Door de enorme groei van het toerisme en de bezoekers, in ons specifieke geval bij evenemen-

ten op en rond de Prinsengracht, maar het geldt uiteraard voor de gehele stad, is een structurele 

verhoging van de budgetten voor handhaving en schoonmaken naar onze mening onontkoom-

baar. De groei van de bezoekers- en toeristenstroom en de daarmee gepaard gaande groei van 

overlast, op diverse vlakken, maakt snel ingrijpen verstandig en noodzakelijk. Door nu in te 

grijpen wordt de leefbaarheid van de binnenstad verbetert en zal de toenemende weerstand 

tegen het groeiend aantal toeristen afnemen. 

Het Comité Walbewoners Prinsengracht stelt, samen met andere bewonersorganisaties, voor 

dat de jaarlijkse (extra) opbrengsten van de toeristenbelasting worden geoormerkt en het jaar 

daarop voor 75% worden besteed aan het structureel uitbreiden van de handhavingcapaciteit 

van de gemeente. Het resterende gedeelte kan dan worden besteed aan het vergroten van de 

schoonmaakcapaciteit.  

Wij zijn van mening dat handhaving zichtbaar aanwezig moet zijn en dan ook daadwerkelijk 

handhaaft. Dat hoeft niet met een boete, of officiële waarschuwing, maar het liefst met een 

goed gesprek. Daarnaast lijkt het ons gewenst dat handhaving ook in burger aanwezig moet 
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zijn om overlast te kunnen signaleren. Het is belangrijk dat niet gewacht wordt met handhaven 

tot er klachten zijn maar dat proactief gekeken wordt naar zaken die overlast kunnen veroorza-

ken en door goed handhaven die overlast te voorkomen. Zo blijft de Amsterdamse binnenstad 

leefbaar! 

In een recent interview merkte de Burgemeester op dat de stad er primair is voor de bewoners. 

Die opmerking verheugde ons en waarschijnlijk veel bewoners van de binnenstad omdat juist 

de bewoners van de binnenstad steeds vaker de indruk hebben dat het historisch centrum on-

derdeel is van een verdienmodel en als decor voor evenementen dient waarbij de bewoners 

over het hoofd worden gezien of worden beoordeeld als een element waardoor de winstcijfers 

of het feestgedruis negatief worden beïnvloed. Bovenstaande plan lijkt ons een goed signaal 

dat bewoners inderdaad een belangrijk, het belangrijkste, onderdeel van Amsterdam zijn. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op onze voorstellen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Comité Walbewoners Prinsengracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


