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Het ‘asociale‘ gezicht van Amsterdam 
 
Amsterdam is zeer geliefd bij toeristen. Het is een van de meest bezochte bestemmingen van 
Europa en tegelijkertijd de op twee na duurste stad ter wereld. Alleen de inwoners van 
Venetië en Dubrovnik ontvangen waarschijnlijk dagelijks meer toeristen per inwoner. Maar 
komen al die toeristen alleen maar om alcohol te drinken, te feesten en de rosse buurt te 
bezoeken? 
 
Zeker niet! 
 
In 2014 kregen we bij a&o het verzoek vanuit de gemeente om ons in Amsterdam te vestigen 
en zo aanbod te creëren voor de low budget reizigers in de stad. En we hebben woord 
gehouden! 
a&o Hostels is sinds 2015 in Amsterdam gevestigd en heeft zo de stad betaalbaar gemaakt 
voor mensen met een klein budget. 
 
Op dit moment ontvangen wij in onze a&o in Amsterdam jaarlijks meer dan 1.500 
schoolklassen (dat zijn 40.000 jongeren en 110.000 overnachtingen) – tegen een gemiddelde 
prijs van 25 euro per nacht (inclusief ontbijt en avondeten). Ruim 60% van onze gasten is 
jonger dan 18 jaar en drinkt geen alcohol en rookt evenmin. We zijn in 25 Europese steden 
vertegenwoordigd en Amsterdam is de enige stad die scholieren op hun schoolreis een 
gemeentebelasting oplegt. In het verleden was dit ongeveer 4% van de overnachtingsprijs, 
waardoor een verblijf per scholier al ongeveer 4 euro duurder werd. Sinds het begin van dit 
jaar is de verblijfsbelasting zelfs met 75% gestegen! En dit was nog niet genoeg, want er staat 
nu een vast belastingtarief van 3 euro per nacht per scholier in de planning. Dit komt er dan 
nog bovenop! Een weinig sociale stap van het ‘sociale’ Amsterdamse gemeentebestuur. 
 
Op deze manier wordt een gemiddelde schoolreis naar Amsterdam met 19 euro per scholier 
belast! Dit maakt een schoolreis 19% duurder dan nodig is, en ook duurder dan in elke andere 
Europese metropool. 
 
Zoals eerder vermeld, werden we in 2014 gevraagd om een sociaal aanbod samen te stellen 
voor reizigers met een klein budget die Amsterdam willen bezoeken, en we hebben ons 
woord gehouden. De gemeente Amsterdam rekent nu echter een enorm onevenredig hoog 
bedrag aan stadsbelasting op bezoekende leerlingen, leerkrachten en gezinnen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Deze nieuwe ‘asociale’ vaste belasting van 3 euro per nacht zou een toeslag van 1 à 2% 
betekenen voor een bezoeker van een luxe hotel, maar bij een bezoek aan jeugdherberg kan 
dit oplopen tot wel 19%! Dit is een duidelijke boodschap aan alle jonge mensen en 
doorsneeverdieners: blijf weg, we willen jullie niet. 
 
Een ander voorbeeld om de onrechtvaardigheid van deze nieuwe geplande vaste 
stadsbelasting te illustreren: Kinderen tot 18 jaar slapen bij ons momenteel gratis op de 
kamer van hun ouders, omdat we van gezinnen houden en hen een alternatief willen bieden 
voor dure vakantiewoningen (die de Amsterdamse bewoners veel meer stoort). Voor deze 
kinderen, die bij ons dus niets betalen, geldt volgens de plannen van het Amsterdamse 
bestuur binnenkort een toeslag van € 3,- per kind per nacht. 
 
Dergelijke opgelegde ‘entreegelden‘ – want dat is deze ‘CityTax’ in feite – golden ook bij het 
reizen naar de DDR (ik ben daar opgegroeid en weet wat het betekent om vrij te kunnen 
reizen), eveneens een systeem dat zichzelf sociaal noemde. En verhuur via bijvoorbeeld 
AirBnB in appartementsgebouwen leidt tot een ongecontroleerd toerisme waaraan men zich 
stoort. Deze vakantiewoningen worden niet met 19% belast! 
 
De stadsbelasting die momenteel al wordt geïnd bij toeristen, moet worden ingezet voor 
bijvoorbeeld renovatie en onderhoud van de stedelijke infrastructuur (zoals parken en 
speeltuinen) om het leven van de omwonenden en toeristen gemakkelijker te maken, zoals 
voldoende vuilnisbakken en openbare toiletten. Helaas denken de mensen die van plan zijn 
om kinderen en mensen op schoolreisjes zwaar te belasten op een elitaire en zeer antisociale 
manier, en helpen ze uiteindelijk niemand. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat slim toeristisch management er anders uit moet zien! 
 
Mijn verzoek aan de stad Amsterdam is dan ook: een louter procentuele belastingheffing, dat 
de inkomsten hiervan gebruikt worden om de kwaliteit van de lokale infrastructuur te 
verbeteren, en geen enkele belasting voor kinderen, jongeren en mensen met een klein 
budget. 
 
Oliver Winter, 
CEO van a&o Hostels    
  



 

 
 
 
The antisocial face of Amsterdam 
 
Amsterdam is without question very popular among tourists. It is one of the most visited 
destinations in Europe and, at the same time, the third most expensive city in the world! It is 
probably only those living in Venice and Dubrovnik who have to endure more tourists per city 
resident. But do all tourists visit the city just to get drunk, party and stroll through the red-
light district? 
 
Of course not! 
 
a&o has been in Amsterdam since 2015 – approached directly at that time by the city to make 
the overnight stays in Amsterdam more affordable for those that are on a tight budget, and to 
help attracting a new demand with lower budgets to the city. This is what we were specifically 
asked for in 2015, and we kept this promise until today! 
 
Currently, we accommodate more than 1,500 school groups (40,000 young people and 
110,000 overnight stays) each year at our a&o hostel in Amsterdam – at an average price of 
€25 per night (including breakfast and dinner), which really great value for money. 60% of our 
guests are under the age of 18 – they don’t binge, drink or smoke during their trips. 
 
We have a&o establishments in 25 cities throughout Europe and Amsterdam is the only city 
that charges a city tax on pupils who visit the city on school trips,, without any exception. In 
the past, such city tax was equivalent to 4.0% of the overnight price, making the average stay 
of four days about four euros more expensive for each pupil. 
 
Since the start of this year, this visitor tax has increased by an unbelievable 75% to 7.0% of 
the overnight price! This not being enough, now the city’s authorities are talking about the 
next antisocial step, i.e., they want to make Amsterdam an enclave for rich and affluent 
tourists by charging on top another €3 in flat-rate city tax per night per pupil. 
 
Bottom-line, this means that each pupil will have to pay an average city tax of €19 per trip (for 
an average stay of four days) ! This makes the school trip 19.0% more expensive than 
necessary, and hence more expensive than in any other European metropolis. 
 
As mentioned before, back in 2014 we were asked to put together a social offer for the less 
well-off people who want to visit Amsterdam, and did keep our word. However now, the city 
of Amsterdam is charging visiting pupils, teachers and families a hugely disproportionate 
amounts of city tax  
 
 



 

 
 
 
 
 
This new antisocial fixed tax of 3€ per stay would mean a 1-2.0% additional charge for an 
upper-class or luxury hotel visitor  – but represents a 12% for somebody staying in a youth 
hostel! 
 
From our perspective, this sends a clear message to all young people and those who earn a 
“normal“ salary: Stay away from our city, we don’t want you in Amsterdam !! 
 
Another example to illustrate the injustice of this new planned city tax: Children (up to 18 
years) currently sleep for free in their parents’ room, because we like families and we want to 
provide them with an alternative to expensive holiday apartments (which annoy residents 
much more). For some children who do not pay anything when staying with us, €3 will soon 
be due per child per night, according the plans drawn up by the authorities in Amsterdam! 
 
To conclude, I strongly believe that smart tourism management should be different! 
Compulsory entrance fees – a city tax is no different – also had to be paid before entering the 
GDR (I grew up there and I know what an achievement freedom of movement is), and this 
was also a system that called itself social.  
 
One idea is to manage travel flows over time – for example, with a seasonal scaling of the city 
tax depending on season. Uncontrolled holiday apartments in between residential 
apartments lead to uncontrolled, disruptive tourism (and they are encouraged by the 10%, 
instead of 19%, flat-rate tax for holiday apartments, such as Airbnb rentals).  
 
Furthermore, the city tax being collected today should be used to renovate and maintain city 
infrastructure (such as parks and playgrounds) to make life easier for the local residents and 
tourists (enough bins and public toilets). 
Unfortunately, the people who intend to heavily tax children and people on educational trips 
are thinking in an elitist and highly antisocial manner, not helping anyone in the end. 
 
Therefore my proposal for the city of Amsterdam would be: a city tax purely on a percentage 
basis with a dedicated investment programme to spend such proceeds to improve the quality 
of the local infrastructure, and definitely an exclusion of children, young people and socially 
disadvantaged families from such taxes! 
 
Oliver Winter, 
CEO of a&o  
 
 


