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Geachte heer/mevrouw, 
 
In het kader van de huisuitzettingsprocedures tegen uw reguliere huurders verzoek ik u vriendelijk 
om antwoord op de navolgende vragen. 
 
Uw woningcorporatie heeft dreigbrieven gestuurd aan bewoners met reguliere huurcontracten in de 
Uithof en in de Stadspanden. Niet-studenten zal de huur worden opgezegd, in de Uithof per maart 
2011 en in de Stadspanden per september 2011. De opzeggingsgrond is “dringend eigen gebruik”, 
oftewel het plaatsmaken voor studenten. Studenten wordt gevraagd om alsnog een campuscontract 
te ondertekenen. Bij weigering zal hen de huur worden opgezegd (met dezelfde termijnen), met als 
opzeggingsgrond “weigeren van een redelijk aanbod”. 
 
In feite gaat het om de ondermijning van de huurbescherming van een duizendtal SSH-bewoners 
met reguliere huurovereenkomsten. En gezien de mogelijke precedentwerking staat op termijn zelfs 
de landelijke huurbescherming op het spel. 
 
Dezelfde juridische perikelen rond reguliere huurcontracten spelen bij ons in Delft al twee jaar. 
Vooralsnog zijn er echter nog geen bewoners gedagvaard. Uitgebreide documentatie kunt u vinden 
op www.campuscontract.com. 
 
Over de kwestie heb ik al contact gehad met uw bewonerskoepel en met een aantal woonbesturen. 
Bij het vergaren van informatie zit ik echter nog met een aantal vragen: 
 
Voor de wooncomplexen op de Uithof heeft de SSH in het verleden kennelijk afspraken gemaakt 
met de universiteit als grondeigenaar. Ik vraag me af of de bestemming als studentencomplexen 
(campus) ook daadwerkelijk in de reguliere huurcontracten is vastgelegd. Voor de rechtspositie van 
de huurder is zijn huurovereenkomst immers bepalend (met name de bestemming van de woning 
als woonruimte danwel als studentenwoning, en de huurperiode voor onbepaalde tijd danwel tot 
na afloop van de studie). Ik krijg echter signalen dat het beslist om reguliere huurcontracten gaat 
en niet om campuscontract-achtige huurcontracten. 
 
1. Kunt u mij een kopie sturen van het reguliere huurcontract zoals dat geldt in de Uithof? (of 
diverse versies voor verschillende categorieën/generaties huurders; geanonimiseerd is voldoende). 
 
2. Kunt u mij de brief of e-mail doorsturen waarin SSH de reguliere bewoners in de Uithof meedeelt 
dat zij per maart 2011 dienen te verhuizen? (eventueel de diverse versies daarvan voor verschillende 
catgorieën huurders). 



Ook in de Stadspanden heeft de SSH bewoners met reguliere huurcontracten aangeschreven dat 
de huurovereenkomst binnen twee jaar wordt opgezegd. 
 
Ik beschik over een dreigbrief/e-mail als ontvangen door een stadspand-bewoner, de bijbehorende 
huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte (met Stichting Sociale Huisvesting Utrecht), 
het huurreglement voor woonruimte, het bewonersstatuut, en het participatiereglement. 
 
Uit het betreffende huurcontract met bijlagen blijkt dat het gehuurde is bestemd als “woonruimte” 
en dat de overeenkomst is aangegaan “voor onbepaalde tijd”. Nergens zijn ook maar de geringste 
aanwijzingen te vinden dat de woning bestemd zou zijn als studentenwoning. De doelgroepen van 
Stichting Sociale Huisvesting Utrecht waren destijds nota bene “kleine huishoudens: zowel jong en 
oud” (gearchiveerde website www.sshu.nl begin 1998). 
 
3. Kunt u mij documentatie sturen waaruit blijkt dat de reguliere bewoners in de Stadspanden bij 
het aangaan van de huurovereenkomst wisten of redelijkerwijs konden weten dat de woning 
bestemd was als studentenwoning? (foldermateriaal; verplicht overleggen collegekaart o.i.d.). 
 
De bestemming en de huurtermijn volgens het huurcontract zijn juridisch bepalend. Aanvullende 
documentatie kan echter belangrijk blijken als de rechter in de sfeer komt van belangenafweging. 
 
4. Kunt u mij bevestigen dat uw bewonerskoepel volledig heeft ingestemd met het beleid van SSH 
Utrecht? 

• het met terugwerkende kracht invoeren van het campuscontract voor bewoners met reguliere 
huurcontracten; 

• de huuropzegging en de uiteindelijke huisuitzetting van niet-student bewoners met reguliere 
huurcontracten; 

• de huuropzegging en de uiteindelijke huisuitzetting van student-bewoners met reguliere 
huurcontracten die weigeren om alsnog een campuscontract aan te gaan; 

• een en ander niet alleen voor de Uithof, maar ook voor de Stadspanden, en bij implicatie voor 
mogelijkerwijs alle SSH-complexen (aangezien negatieve jurisprudentie voor de Stadspanden 
een precedent zou scheppen). 

5. Kunt u mij bevestigen dat uw bewonerskoepel de SSH slechts informeel heeft geadviseerd over 
de beleidswijziging ten aanzien van reguliere huurders, en dat formele stukken ontbreken? 

6. Zoniet, kunt u mij dan de wettelijk vereiste stukken sturen? Te weten: de adviesaanvraag van 
SSH richting huurdersorganisaties en/of huurderskoepel over de beleidswijziging ten aanzien van 
reguliere huurders, de eventueel verstrekte adviezen, de verslaglegging van het gevoerde overleg, 
etcetera. 

7. Kunt u mij vertellen wat de statuten van de bewonerskoepel en de woonbesturen vermelden 
over het doel van de verenigingen, in de zin van belangenbehartiging van de huurders? Is het geen 
“onrechtmatige daad” om in te stemmen met de huisuitzetting van reguliere huurders (lees: leden) 
om plaats te maken voor anderen (lees: niet-leden)? 

8. Kun u mij een kopie sturen van de Statuten SSH Utrecht zoals deze golden voor 26 maart 2009, 
oftewel de datum van de laatste statutenwijziging? Het gaat me vooral om de naamswijziging van 
“Stichting Sociale Huisvesting Utrecht” in “Stichting Studenten Huisvesting”, en om de wijziging 
van het doel van volkshuisvesting – met de aanverwante doelgroepen “kleine huishoudens: 
zowel jong en oud” – in “kleine huishoudens, waaronder vooral begrepen studerenden en overige 
jongeren” (lees: primair studentenhuisvesting). 



9. Heeft u uw bewonerskoepel om advies gevraagd voor deze statutenwijziging (zoals het 
participatiereglement vereist)? Kunt u mij dan de stukken toesturen van de adviesprocedure? 
 
10. Kunt u mij een kopie sturen van uw woonruimteverdelingsreglement? 

11. Kunt u mij vertellen wat de wachttijd is voor passende vervangende woonruimte wanneer 
reguliere bewoners zich op dit moment als woningzoekende inschrijven bij WoningNet? Kunnen 
zij tijdig passende vervangende woonruimte vinden wanneer hen binnen twee jaar de huur wordt 
opgezegd? Klopt het dat de wachttijd in de binnenstad momenteel acht jaar bedraagt? 

12. Klopt het dat Stadspanden en Cambridgelaan beide momenteel zonder woonbestuur zitten? 
Welke initiatieven worden er ondernomen om aan deze zeer ongewenste situatie een eind te maken? 
 
Voor achtergrondinformatie verwijs ik u naar www.campuscontract.com. 
 
Alvast zeer bedankt voor uw moeite. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Juridische Toezichtcommissie ABo 
 
 
 
Hans Talmon, voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc: Bewonerskoepel SSH 


