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Voorkom woninginbraak 

SSH levert in Utrecht een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van woonruimte voor studenten. Ondanks nieuwbouwprojecten 

van SSH (bijvoorbeeld De Bisschoppen, Casa Confetti en MAX) en vormen van tijdelijke huisvesting in de afgelopen jaren is er in 

Utrecht een tekort van 2.000 kamers. De wachttijd voor een studentenkamer blijft oplopen. Dit betekent dat het vooral voor 

eerstejaarsstudenten erg moeilijk is aan een kamer te komen. 

Doorstromingsbeleid

Vanwege het kamertekort en de lange wachttijd is het cruciaal dat niet-studenten doorstromen naar woonruimte elders. 

Studentenkamers en -woningen moeten bewoond worden door de doelgroep waarvoor deze bestemd zijn: studenten. SSH start 

met het doorstromingsbeleid en gaat daarbij campuscontracten handhaven. 

Campuscontract

In een campuscontract is vastgelegd dat het huurcontract alleen geldt voor de duur van je studie. Zodra je je studie beëindigt, 

moet je binnen een bepaalde termijn de woonruimte verlaten om plaats te maken voor een nieuwe student. 

Het campuscontract geldt voor alle kamers en woningen in De Uithof en voor alle stadspandkamers die in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. 

Uithof, TWC, IBB en stadspanden met huurtoeslag

De Uithof is dé onderwijsomgeving van Utrecht. Daarom is de woonruimte in De 

Uithof bedoeld voor studenten en is het campuscontract hier ingevoerd.  

In TWC en IBB delen tot 15 bewoners hun gemeenschappelijke ruimtes en zijn de 

kamers relatief klein en goedkoop: studentencomplexen bij uitstek!

In de stadspanden waar huurtoeslag mogelijk is, is de scheefgroei tussen studerenden 

en werkenden het grootst. Bij de invoering van het campuscontract in 

2007 studeerde meer dan 50% van de bewoners niet (meer). Door de invoering van 

het campuscontract bij deze panden, zorgen we ervoor dat deze kamers beschikbaar 

worden voor studenten.

De controle; hoe werkt het?

Vanaf oktober 2009 gaan we jaarlijks controleren of je studeert. We sturen je jaarlijks een bericht (per e-mail en brief) waarin 

wij je vragen langs te komen bij ons bezoekerscentrum om aan te tonen dat je tot de doelgroep studenten behoort. Wij hebben 

een speciale balie waar je dit kunt doen. Je ontvangt ter plekke een bevestiging dat je langs bent geweest. We vragen dan ook je 

toestemming om jaarlijks bij de onderwijsinstelling te informeren of je nog als student staat ingeschreven.

Voor TWC en IBB geldt dat we vanaf oktober 2012 gaan controleren of je nog studeert. 

Geen student?

Als je niet meer studeert of niet kunt aantonen dat je studeert, dan heb je een jaar de tijd om andere woonruimte te vinden. Wij 

raden je aan je tijdig op zoek te gaan naar andere woonruimte. 

Bij de brief die je hebt gekregen zit een NEE-formulier dat je naar ons kunt sturen (schriftelijk of per e-mail). 

Vragen

Veelgestelde vragen vind je in de FAQ. 

We hebben een speciaal mailadres voor vragen over het campuscontract: campuscontract@sshxl.nl. Je kunt ook ons algemene 

telefoonnummer bellen: (030) 25 25 725.
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