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Ontvangen 7 september 2020 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel F, wordt aan het voorgestelde artikel 23a een lid 
toegevoegd, luidende: 

3. Voor zover de gemeenteraad toepassing heeft gegeven aan het eerste 
lid, is het verboden om een aanbod tot het gebruik van een woonruimte, 
als bedoeld in het eerste lid, voor een in de huisvestingsverordening 
omschreven vorm van toeristische verhuur te publiceren zonder dat 
daarbij een registratienummer is vermeld. 

II

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder 1 wordt na «artikel 23a, eerste lid» vervangen door 
«artikel 23a, eerste of derde lid». 

2. Onder 2, onderdeel a, wordt in het voorgestelde onderdeel b 
«artikelen 23a, eerste lid» vervangen door «artikelen 23a, eerste of derde 
lid». 

Toelichting  

Toeristische verhuur via platforms wordt in bepaalde gemeenten als 
groot probleem ervaren. De leefbaarheid van buurten en wijken gaat 
achteruit en woningen die bedoeld zijn om in te wonen worden aan de 
woningvoorraad onttrokken. Gemeenten krijgen via dit wetsvoorstel de 
mogelijkheid om verhuurders van woningen regels op te leggen. 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting.
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Indieners zijn evenwel van mening dat ook de dienstverlener die 
aanbiedingen voor toeristische verhuur van woonruimte adverteert een 
(minimale) rol zou moeten spelen bij de aanpak van overlast en 
ongewenste verhuur. De indieners baseren zich hierbij op de zorgplicht 
(«duty of care») die geldt voor dienstverleners. Waar een verdergaande, 
algemene monitoringsplicht strijdig zou zijn met de richtlijn inzake 
elektronische handel, mag wel van dienstverleners verwacht worden dat 
zij redelijke maatregelen nemen om aan hun zorgplicht te voldoen. 
Middels dit amendement wordt de zorgplicht voor dienstverleners om 
woningen te adverteren inclusief de vermelding van een registratie-
nummer gecodificeerd. Wanneer verhuurders toch advertenties plaatsen 
zonder registratienummer, dan mag van de dienstverleners verwacht 
worden dat zij deze advertenties verwijderen. 

Smeulders 
Koerhuis
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