
 

 
 

 
 
Onttrokken Airbnb woningen massaal naar tijdelijke 
reguliere woningverhuur 
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Huurders Netwerk Amsterdam 
Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is opgericht in 2019. Het HNA wil de 
belangen behartigen van álle Amsterdamse huurders, huidige én toekomstige; 
zowel in de sociale als in de commerciële sector. De belangenbehartiging richt 
zich op individuele huurders, huurdersorganisaties en huurdersgroepen, en op 
groepen van huurders en organisaties die mede de belangen van huurders 
vertegenwoordigen.  
Samen sterk naar verhuurders, beleggers, ontwikkelaars en overheden. Samen 
sterk ook door het zoeken naar groei, versterking en de samenwerking met 
andere huurdersorganisaties. Samen sterk vooral ook door direct en regelmatig 
contact met de Amsterdamse huurders en huurwoonruimte-zoekenden.  
 
Aanleiding van het onderzoek 
De deelnemers van het Huurders Netwerk Amsterdam denken al geruime tijd 
dat het onbeperkt verhuren van vakantieverhuur-woningen ervoor heeft 
gezorgd dat in Amsterdam woningen zijn onttrokken aan de normale 
verhuurmarkt. De Corona-crisis lijkt ertoe te leiden dat veel voormalige 
vakantieverhuur- woningen nu ineens worden aangeboden als gewone 
tijdelijke huurwoningen.  
Als onderzoeker werd Nico van Gog, Data Analist Researcher, gevraagd.  
 
Onderzoeksvragen 
1. Is de veronderstelling juist dat sinds de Corona-crisis, waardoor er vrijwel 
geen toeristen meer zijn, veel voormalige Airbnb-woningen, appartementen, 
studio’s, woonboten etc. nu ineens worden aangeboden als gewone 
huurwoningen of als andere vormen van verhuur? 
2. Hoe krijgen we hier inzicht in?  
3. Kan de verandering van vakantieverhuur-woningen naar normale of andere 
vormen van verhuur worden aangetoond?  
 
Aanpak/verantwoording onderzoek 
Ik heb mijn onderzoek verricht in de periode van 7 april tot 27 april 2020. Ik heb 
(reguliere lange termijn)verhuurwebsites voor huurwoningen zoals Funda, 
Pararius, Woningnet, Kamernet en andere, kleinere, sites onderzocht. 
Ik heb alles gecheckt en gecontroleerd in de data, voor zover toegankelijk van 
de gemeente Amsterdam, o.a. de shortstay-lijst, de BAG-viewer en de 
functiekaart. Het zou kunnen dat een enkele advertentie niet klopt, daar de 
data van de gemeente niet altijd up to date zijn.  
 
 
 



Hoe kreeg ik hier inzicht in en wat ontdekte ik?  
Er blijkt een bepaald patroon te zijn in de aangeboden advertenties voor 
reguliere verhuur en zo heb ik daar een selectie van 50 voorbeelden van 
kunnen maken. Maar dat was niet eenvoudig, daar bijna elk 
vakantieverhuurhuis, nadat het is verhuurd, bewust anders blijkt te zijn 
ingericht: alle toeters en bellen zijn uit de kast gehaald, meubels verschoven 
etc.. Vervolgens werden er nieuwe foto’s gemaakt, die dus niet te matchen zijn 
met de foto’s op de bestaande vakantieverhuurplatforms. Ik kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat de verhuurders dit onderling met elkaar hebben 
afgesproken. 
De in dit onderzoek genoemde woningen zijn een uitzondering. Doordat de 
foto’s van die woningen weinig veranderd waren, kon ik die matchen.    
 
Aan de hand van bovengenoemd patroon ben ik gaan tellen en vermoed dat er 
op dit moment ongeveer meer dan duizend vakantieverhuur-adressen zijn die 
aangeboden worden op de reeds genoemde reguliere lange termijn-websites. 
De prijzen van de meest aangeboden vakantieverhuur op de reguliere 
verhuurwebsites variëren tussen de 1000 en 1750 euro per maand met wat 
uitschieters naar boven en naar beneden. Ook worden de meeste adressen 
verhuurd als zijnde korte termijn- verhuur, bijvoorbeeld voor 2, 3, of 4 
maanden met af en toe een uitschieter naar boven. 
Shortstay-verhuur wordt nog niet massaal aangeboden en is een klein 
percentage; dit is ook terug te zien, omdat dit in de meeste gevallen 
appartementen zijn uit het luxere en duurdere segment. Als de crisissituatie 
langer aan zou houden, zouden dat er meer kunnen worden.  
U zult in de onderstaande voorbeelden ook enkele screenshots tegenkomen uit 
de muscache-server van Airbnb en Homeaway. Deze heb ik kunnen 
achterhalen, bijvoorbeeld omdat iemand om de één of andere reden zijn 
advertentie tijdelijk offline heeft gezet. Zie ook mijn onderzoek uit december 
2017 en het artikel in o.a. Trouw hierover. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusie 
Sinds de Corona-crisis, waardoor er vrijwel geen toeristen meer zijn, worden 
veel voormalige vakantieverhuur- woningen, appartementen, studio’s, 
woonboten etc. ineens aangeboden als gewone (wellicht tijdelijke) reguliere 
huurwoningen. De veronderstelling van het Huurders Netwerk Amsterdam 
klopt en is dus correct.   
Ongeveer in de tweede week van maart is de toestroom van vakantieverhuur 
naar reguliere websites op gang gekomen. Op dit moment worden 
vakantieverhuur B&B’s plots appartementen, kamers worden studio’s, je kunt 
het zo gek niet bedenken.  
Hieronder vindt u 50 verhuuradressen om inzicht te krijgen in het aanbod, dat 
ook op o.a. Airbnb en andere vakantieverhuurplatforms staat. 
Het vermoeden is dan ook dat onderstaande voorbeelden van vakantieverhuur 
het hele jaar rond gebeurt. 
 
Nico van Gog, Data Analist Researcher 
 
Amsterdam, mei 2020  
 
Huurders Netwerk Amsterdam 
https://huurdersnetwerkamsterdam.nl/ 
Artikel in Trouw  
https://www.trouw.nl/nieuws/duizenden-huizen-in-amsterdam-zijn-blijvend-bezet-door-
toeristen~baadec19/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Onderzoek spookwoningen december 2017 
https://drive.google.com/file/d/1M0rbNLzRYt6JmSL8FVR3Ji0P6c7Z6Uvj/view?usp=sharing 
Bag viewer kadaster 
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-
viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0 
Functie kaart gemeente Amsterdam               
https://maps.amsterdam.nl/functiekaart/ 
Regelgeving particuliere vakantieverhuur, gemeente Amsterdam 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/particuliere-vakantieverhuur/ 
Regelgeving shortstay, gemeente Amsterdam 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/shortstaybeleid/ 
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