
 
 
-------- Originele bericht --------  
 
Onderwerp: Re: advisering koepel inzake SSHU-beleid huisuitzetting reguliere bewoners 

[Juridische Toezichtcommissie] 
Datum: Mon, 16 May 2011 18:18:14 +0200 

Van: info@campuscontract.com <info@campuscontract.com> 
Aan: Bestuur BOKS Utrecht <bestuur@boks-utrecht.nl> 
CC: Woonbestuur Cambridgelaan <woonbestuur.cambridgelaan@gmail.com>, 

Woonbestuur IBBU <woonbestuur@ibbu.nl>, Woonbestuur Stadspanden 
<stadspanden@gmail.com>, Woonbestuur TWC <webmaster@twc.sshunet.nl> 

 
 
Geacht Bestuur Bewonerskoepel SSH, 
 
Het vorige BOKS-bestuur heb ik tevergeefs een aantal vragen gesteld over het SSH-beleid 
rond de huisuitzetting van de reguliere huurders (met terugwerkende kracht invoeren van het 
campuscontract): 
www.campuscontract.com/ssh/ABoJTZ_aan_SSHUtrecht_041209.pdf 
 
Graag ontvang ik binnenkort alsnog antwoord op deze 12 vragen-brief. 
 
Ik begrijp dat het nieuwe BOKS-bestuur zijn positie in de kwestie momenteel heroverweegt. De 
aanleiding is de uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter op 29 april 2011 dat de reguliere 
huurovereenkomst in vergelijkbare gevallen in stand moet blijven: 
www.campuscontract.com/vonnis_kanton_amsterdam_duwo_290411.pdf 
 
SSH heeft 224 reguliere huurders op complex Cambridgelaan met huisuitzetting bedreigd. 
Verreweg de meesten van hen hebben zich gedwongen gezien alsnog een campuscontract te 
ondertekenen of te verhuizen. Op 20 april 2011 is SSH de eerste rechtszaken begonnen, met de 
dagvaarding van de resterende acht huurders. Een aantal van hen is inmiddels ook afgevallen. 
 
Ik ondersteun de gedaagden en ga ervan uit dat zij zich bij hun verdediging baseren op mijn website 
www.campuscontract.com. Ik heb inmiddels samenwerking opgebouwd met een viertal huurders 
en/of hun advocaten. Het is van groot belang voor de gedaagden -- en gezien de precedentwerking 
ook voor de paar duizend reguliere huurders op de andere SSH-complexen -- dat ik zo spoedig 
mogelijk alsnog deugdelijk antwoord krijg op mijn 12 vragen-brief (ter indicatie: binnen twee 
weken). 
 
Het gaat vooral om de kwestie of SSH destijds überhaupt de vereiste adviesprocedure heeft 
gevolgd voor de statutenwijziging (van sociale huisvester naar studentenhuisvester), en ook of de 
adviesprocedure voor het huisuitzettingsbeleid correct is verlopen (transparant en controleerbaar; 
met name met schriftelijke verslaglegging). Dit op basis van het toenmalige participatiereglement. 
Waarschijnlijk is het allebei níet gebeurd. 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Talmon 
 



 
 
Juridische Toezichtcommissie 
Hans Talmon, voorzitter 
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2612 RW Delft 
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-------- Originele bericht --------  
 
Onderwerp: Re: advisering koepel inzake SSHU-beleid huisuitzetting reguliere bewoners 

[Juridische Toezichtcommissie] 
Datum: Fri, 15 Jan 2010 17:21:03 +0100 

Van: info@campuscontract.com <info@campuscontract.com> 
Aan: Roel Weerheijm <roelweerheijm@gmail.com>, bestuur@boks-utrecht.nl 

 
 
Geacht Bestuur Bewonerskoepel SSH, 
Beste Roel, 
 
Zijn jullie al aan de beantwoording van mijn vragen toegekomen? (e-mails van 12-11-09 en  
22-11-09). Van de SSH heb ik in ieder geval nog geen antwoord gehad op mijn brief van 4-12-09. 
Het is in het belang van de bedreigde bewoners dat de brief niet te lang blijft liggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Talmon 
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