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In de stad is er sprake van een tekort aan  studentenkamers. Vorige periode heeft de PvdA 
veel gedaan om dit tekort te verminderen. Het actieplan studentenhuisvesting levert een 
goede bijdrage om het tekort weg te werken. Er worden op dit moment veel kamers 
gerealiseerd voor  studenten. Daarnaast behartigen de huurteams de belangen van de 
studenten en spelen een goede rol als tussenpersoon voor de (kamer-)verhuurders en 
studenten. 
 
Ondanks diverse plannen is het tekort aan studentenkamers nog niet volledig opgelost. Er 
zijn malafide (kamer-)verhuurders in Utrecht die misbruik maken van de woonsituatie van de 
studenten. De PvdA heeft altijd zijn zorgen uitgesproken over dit type verhuurders. Wij 
hebben het huurteam in het leven geroepen om de studenten te beschermen. Toch zijn er 
nog veel wantoestanden.  
 
Afgelopen tijd kwam het verhuurbedrijf Nahuys B.V. regelmatig op een negatieve manier in 
het nieuws. De laatste berichtgeving door het consumentenprogramma Kassa bevestigt de 
zorgen van de PvdA.   
 
Tijdens de uitzending vertelden ongeveer 80 gedupeerde studenten wat er allemaal mis is.  
Van huisvredebreuk tot intimidatie, van niet verhelpen van onderhoudsklachten tot afsluiten 
van internet. Studenten die aan de Zamenhofdreef wonen, betalen gemiddeld 120 euro 
meer dan wettelijk toegestaan. 
 
De PvdA in Utrecht wil dat studenten beter beschermd worden tegen malafide huisbazen. 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college.  
 

1. Het college heeft regelmatig gebreken geconstateerd aan het pand en heeft de 
verhuurder meerdere keren gewaarschuwd. Recentelijk kreeg Nahuys B.V. nog 
stevige kritiek omdat de veiligheid in het studentencomplex niet op orde was. De 
PvdA constateert dat alle waarschuwingen en gesprekken niet hebben  geleid tot 
oplossingen. Zoals de wethouder zelf in het programma Kassa  zei: “Elke keer is er 
iets”. Waarom lukt het niet om een sluitende aanpak te hanteren voor de malafide 
activiteiten die bekend zijn bij het college?  

 
2. Waarom worden de instrumenten zoals “aanschrijving, bestuurlijke boete, intrekken 

van vergunning” niet ingezet om een einde te maken aan de onveilige situatie en 
wanprestatie van de verhuurder? 

 
3. Nahuys BV verhuurt meerdere panden in Utrecht. Wij vragen ons af hoe de veiligheid 

in al deze panden is. Is het college bereid om op basis van deze signalen andere 
panden te onderzoeken op vergelijkbare problemen ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
wil het college de uitkomsten van dit onderzoek met de raad delen? 
 

4. De verhuurder Nahuys B.V. heeft het over appartementen en anderen spreken over 
kamers. De PvdA wil meer informatie over deze kwestie. Is het college bereid om op 
basis van de vergunningaanvraag nadere informatie te geven over het type 
huisvesting aan de Zamenhofdreef? Hebben wij het hier nou over studentenkamers 
of appartementen?  

 
5. De PvdA wil dat het college en het Openbaar Ministerie de studenten beschermen. 

Intimidaties, bedreiging en huisvredebreuk zijn voor ons niet acceptabel. Wil de 
burgemeester er in de driehoek bij het OM op aandringen de aangiften van 
bedreiging en intimidatie op te pakken? 



   
6. De PvdA is van mening dat een keurmerk kamerverhuur in Utrecht het onderscheid 

tussen  goede en slechte (kamer-)verhuurders zichtbaar kan maken. Is het college 
bereid om in overleg met VIDIUS Utrecht hierover met voorstellen naar de raad te 
komen? Zo nee waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn kunnen we een voorstel 
hiertoe verwachten? 

 
7. Is het college bereid om in overleg met VIDIUS Utrecht en het huurteam in Utrecht 

preventieve maatregelen te nemen om de studenten te beschermen en hoe 
voorkomt het college dat soortgelijke gebeurtenissen bij andere panden en 
verhuurders ook plaatsvinden?  
 

8. Vanaf dit jaar is de nieuwe woningwet actief waardoor gemeenten extra juridische 
middelen hebben om huisjesmelkers te vervolgen. In plaats van dwangsommen 
kunnen gemeenten nu sneller een bestuurlijke boete opleggen en het beheer van 
een pand overnemen. Bent u bereid om deze wet ook in Utrecht toe te passen? Zo ja 
hoe?  

 
 
  
 


