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campuscontract-advies 
 
(1) Er is geen lopende adviesprocedure en dus ook geen formele mogelijkheid om advies te geven. 
De eerdere adviesaanvraag van 28 april 2009 had een adviestermijn van zes weken. Bovendien was 
die adviesaanvraag niet gericht aan ABo, maar alleen aan Duwoners en VBU. Zij hadden namelijk 
tot dan toe de positie “momenteel geen positief advies”. De ABo had al in december 2008 definitief 
negatief geadviseerd. 
 
(2) Uit Duwo’s adviesaanvraag blijkt dat het eerdere advies van ABo totaal is genegeerd. Vreemd 
genoeg laat het ABo-bestuur dit ongenoemd passeren. 
 
(3) Er is geen samenhang tussen het nieuwe advies en ons advies destijds. Wordt het oude advies 
ingetrokken? Is dit mogelijk met een formeel en definitief advies, zeker nu er geen adviesprocedure 
loopt? Is een nieuw advies niet gewoon nietig? Hoe verklaart het bestuur de situatie? 
 
(4) Bij de stukken ontbreekt de adviesaanvraag, zodat de adviesraad het advies niet kan beoordelen. 
 
(5) Het bestuur heeft kennelijk geen juridisch advies ingewonnen en evenmin de moeite genomen 
om met de juridische toezichtcommissie ABo te overleggen – ondanks het belang van dit dossier. 
 
(6) De formuleringen zijn stelselmatig in de zin van “de ABo is niet voor” in plaats van “de ABo is 
tegen”. Terwijl het eerdere advies zich consequent en duidelijk heeft uitgesproken tégen Duwo’s 
afbraak van het huurrecht door het huisuitzettingsbeleid van reguliere huurders, met bewoordingen 
als “afbraak van de huurbescherming” en “pal staan voor het huurrecht”, bezigt het nieuwe advies 
slechts eufemismen als “het huurrecht tekort doen” en “de ABo is wel voor het huurrecht”. 
 
(7) Het ABo-bestuur vindt het “vooral” belangrijk dat Duwo duidelijkheid schept naar bewoners. 
Alsof dit belangrijker is dan het huisuitzettingsbeleid zelf. 
 
(8) De ABo heeft in zijn advisering tot nog toe stelselmatig de positie ingenomen dat de indeling 
in categorieën niet deugt. De betreffende woningen zijn volgens het huurcontract helemaal niet 
als “studentenwoning” bestemd, maar als “woonruimte” met een huurperiode voor “onbepaalde 
termijn”. De categorieën zijn een valkuil. Het nieuwe bestuur is hier in opperste naïviteit ingestapt, 
zonder anderen te raadplegen, laat staan juridisch advies in te winnen. 
 
(9) Duwo spreekt in zijn adviesaanvraag stelselmatig van “studentenwoningen, studentenwoningen, 
studentenwoningen”. Feitelijk gaat het echter steeds om reguliere woningen. Het ABo-bestuur laat 
stelselmatig na om een en ander te weerspreken. 
 
(10) Het bestuur zegt het onduidelijk te vinden wanneer een woonruimte specifiek voor studenten is 
bedoeld. Dit getuigt van incompetentie. De bestemming van de woningen is duidelijk geregeld in 
het reguliere huurcontract (bestemd als “woonruimte” en huurperiode voor “onbepaalde termijn”). 
 
(11) Het is absurd om te beweren dat veel studenten met een regulier contract geen probleem zullen 
hebben met het alsnog tekenen van een campuscontract. Het bestuur is ervoor om de belangen van 
bewoners te behartigen, niet om deze te verkwanselen. 
 
(12) Dan volgt er weer zo’n eufemisme: De ABo “ziet niet graag” dat studenten met een regulier 
huurcontract gedwongen een campuscontract moeten tekenen. – De ABo moet keihard tégen zijn. 
 
(13) Het overgangsrecht van de campuscontract-wetgeving biedt de mogelijkheid om bewoners met 
een campuscontract-achtige huurovereenkomst te dwingen alsnog een campuscontract te tekenen. 



Dit met behulp van de huuropzeggingsgrond “weigeren van een redelijk aanbod”. Duwo stelt in 
de adviesaanvraag dat het dit overgangsrecht wil inzetten tegen student-bewoners met een regulier 
huurcontract. Het ABo-advies gaat hier totaal niet op in, waarmee het bestuur kennelijk zijn fiat 
geeft aan dit schandelijke plan. Duwo’s reguliere huurcontract voldoet namelijk totaal niet aan het 
vereiste voor het overgangsrecht dat het al moet gaan om een bestemming als “studentenwoning”. 
 
(14) Het gaat er niet om in welke situatie de huurder verkeerde bij het tekenen van het reguliere 
contract. Het gaat nogmaals om de bepalingen in het reguliere huurcontract en de huurvoorwaarden. 
Bij het tekenen van het contract mogen huurders informatie hebben verstrekt, dat zij student waren, 
dat zij jonger waren dan een bepaalde leeftijd, dat zij beneden een bepaalde inkomensgrens zaten 
en/of dat zij gebonden waren aan de regio. Dat alles is echter nooit als voorwaarde opgenomen in 
het huurcontract. Het is geen ontbindende voorwaarde als huurders niet langer studeren, als zij 
ouder worden dan 27 jaar, als zij buiten de regio gaan studeren of werken en/of als zij meer gaan 
verdienen. Het ABo-bestuur begrijpt weinig van huurrecht. In totale naïviteit wil het nu de sluizen 
openen voor een fundamentele ondermijning van de huurbescherming. 
 
(15) Het advies hangt van tegenstrijdigheden aan elkaar. Het ABo-bestuur volgt Duwo klakkeloos 
in de suggestie dat een woning bestemd kan zijn als studentenwoning, terwijl het reguliere contract 
uitdrukkelijk spreekt van een bestemming als “woonruimte” en een huurperiode voor “onbepaalde 
termijn”. Zo willen het ABo-bestuur en Duwo iedere strohalm kunnen aangrijpen dat de huurder bij 
het tekenen van het contract “wist” dat de woning als “studentenwoning” was bestemd, ondanks dat 
het allesbepalende reguliere huurcontract formeel spreekt van een bestemming als “woonruimte” 
en een huurperiode voor “onbepaalde termijn”. Daarbij komt dat Duwo zich decennialang heeft 
gepositioneerd als jongerenhuisvester en dat het statutair helemaal geen studentenhuisvester is 
(anders dan als nevendoelgroep). Hier is geen ander woord voor dan charlatanerie. Het ABo-bestuur 
spant samen met VSSD, STIP en Duwo om de belangen van reguliere bewoners te verkwanselen. 
 
(16) Het ABo-bestuur wil ermee instemmen dat mede-bewoners de mogelijkheid krijgen om Duwo 
te vragen een huisuitzettingsprocedure te starten tegen huisgenoten. Dreigt dit bewoners niet tegen 
elkaar op te zetten? En is dit geen beloning voor het wegtreiteren van niet-studenten? Hopelijk is dit 
nooit de bedoeling geweest van de plannenmakers, en is het alleen maar een erg ondoordacht plan. 
 
(17) Het ABo-bestuur vraagt Duwo om duidelijk en zorgvuldig met de bewoners te communiceren 
omdat er anders ophef ontstaat. Op basis van het voorgaande zou het bestuur deze vraag zeker ook 
aan zichzelf moeten stellen. Alle miscommunicatie en eufemismen kunnen niet verhullen dat hier 
door Duwo en ABo wordt gewerkt aan afbraak van de huurbescherming, en dat de belangen van 
de ABo-leden worden verkwanseld. Alle ophef is zo voorlopig dus nog lang niet voorbij. 
 
(18) Overigens verzuimt het nieuwe ABo-bestuur om Duwo dringend te verzoeken de inmiddels 
1 jaar-oude huuropzeggingen van 60 reguliere huurders per onmiddellijk individueel in te trekken. 
 
Al met al is de juridische toezichtcommissie van oordeel dat voorliggend advies weinig doordacht, 
inhoudelijk onjuist, en niet in het belang van de huurders is. Het advies doorkruist de al gevolgde 
adviesprocedure. Een nieuw advies geven kan niet. Ook ontbreekt de bijbehorende adviesaanvraag. 
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