
Reactie uithofnet.nl onder “Cambridgelaan: SSHU dringt campuscontract op” – 11 april 2010 
 
(1) De situatie bij Duwo in Delft en Amstelveen is dat een dozijn reguliere huurders sinds begin 
april 2010 in afwachting is van hun dagvaardingen. Dit zouden de eerste rechtszaken worden in 
deze kwestie (jurisprudentie). Het staat Duwo echter vrij om de dagvaardingen over die van SSH 
Utrecht heen te tillen. De processtrategie van Duwo en SSH lijkt op Kences-niveau te worden 
gecoördineerd. Het initiatief voor de rechtsgang ligt momenteel bij Duwo en SSH, en niet bij de 
bewoners.  
 
(2) Reguliere SSH-huurders die een huuropzegging hebben ontvangen hoeven niet per se antwoord 
te geven. Niet-antwoorden wordt geïnterpreteerd als "niet akkoord". Toch is het goed om alvast een 
korte brief te sturen dat je het er niet mee eens bent dat je huur wordt opgezegd. Eventueel kun je 
noemen dat volgens je huurcontract de woning is bestemd als "woonruimte" en dat de huurperiode 
"voor onbepaalde tijd" is. Het gaat beslist níet om een "studentenwoning". In voorkomende gevallen 
is het altijd goed om dit begrip meteen en consequent te weerspreken. Als reguliere bewoner heb je 
volwaardige huurbescherming – en daarmee een sterke rechtspositie.  
 
(3) Voor nadere informatie verwijs ik naar mijn brief aan SSH Utrecht van 4-12-09:  
 
www.campuscontract.com/ssh/ABoJTZ_aan_SSHUtrecht_041209.pdf  
www.campuscontract.com/ssh/  
 
SSH weigert echter een inhoudelijke reactie te geven. Ook de Utrechtse bewonerskoepel BOKS en 
het woonbestuur Cambridgelaan weigeren inhoudelijk op de brief te reageren. Willen de reguliere 
huurders een goede verdediging opzetten, dan is het cruciaal dat er zo spoedig mogelijk adequaat 
antwoord komt op de twaalf vragen in de brief. Ik roep iedereen op om daartoe zijn invloed aan te 
wenden bij SSH Utrecht, bewonerskoepel BOKS en/of het woonbestuur Cambridgelaan. Vraag je 
bewonersvertegenwoordigers maar om kleur te bekennen.  
 
(4) Er is alle reden om je rechtsbijstandsverzekering op orde te hebben. Je kunt beter niet wachten 
met afsluiten van de brandverzekering tot je huis in brand staat. – Zolang je minvermogend bent en 
tot twee jaar daarna heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand.  
 
(5) Een alternatief is om ons als reguliere huurders te verenigen. Met een stichtingsconstructie kan 
voldoende geld op tafel komen om voor jullie een top-huurrechtadvocaat in de arm te nemen. Met 
alleen al 530 aangeschreven huurders in Utrecht moet het toch eenvoudig zijn om ons verzet te 
organiseren? De oorlogskas kunnen we dan strategisch inzetten om de eerste rechtszaken te pareren, 
opdat er gunstige jurisprudentie komt voor gelijksoortige gevallen. 
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