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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

474
Vragen van de leden Futselaar en Beckerman (beiden SP) aan de ministers
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de berichten dat studenten op camping neerstrijken
(ingezonden 26 september 2019).
Mededeling van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) (ontvangen 23 oktober 2019).
Vraag 1
Hoeveel studenten slapen in tenten op campings, hostels of bungalowparken
omdat er onvoldoende betaalbare woningen te vinden is?1 2 3 Bent u bereid
om te inventariseren hoeveel studenten op campings, hostels of bungalowparken slapen, om welke campings, hostels of bungalowparken het gaat en
hoeveel deze studenten betalen per nacht en eventueel andere voorzieningen? Wat is de ontwikkeling hierin geweest de afgelopen 3 jaar? Wanneer u
dit niet wilt onderzoeken, waarom niet?
Vraag 2
Op welke wijze worden deze studenten begeleid in het zoeken naar fatsoenlijke, betaalbare studentenwoningen, zodat zij niet meer op campings of
bungalowparken hoeven te bivakkeren?
Vraag 3
Kunt u, vooruitlopend op de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting die
volgende maand verschijnt, cijfers geven per studentenstad over tekorten aan
studentenwoningen?
Vraag 4
Vindt u dat studenten momenteel voldoende beschermd zijn tegen veel te
hoge huurprijzen en asociale contracten?
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https://www.gelderlander.nl/nijmegen/kamernood-drijft-student-in-naseizoen-naar-campings-inregio~aef3edb8/
https://indebuurt.nl/tilburg/studenten/groot-woningtekort-in-tilburg-buitenlandse-studentenslapen-daarom-in-een-tentje~59627/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-student-woont-noodgedwongen-inbungalow-of-tent-450-euro-inclusief-klapstoel~b9e1bdec/
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Vraag 5
Zijn er afspraken gemaakt tussen instellingen, studentenhuisvesters en
eigenaren van campings, hostels of bungalowparken en gemeenten, zodat
studenten tegen gereduceerd tarief kunnen overnachten of betalen zij de volle
mep? Op welke wijze worden studenten financieel tegemoet gekomen in het
geval zij slapen op een camping, hostel of bungalowpark?
Vraag 6
Wat is de maximale huurprijs van een tent, waarin een student bivakkeert op
een camping, op basis van het huurpuntensysteem? Kunt u uw antwoord
toelichten?4
Vraag 7
Wat bedoelt u precies met «daarnaast heb ik in mijn brief van afgelopen juni
over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
aangegeven dat ik de komende tijd met partijen in gesprek zal gaan om de
hardheid van alle plannen te toetsen.» Op welke manier gaat u ervoor zorgen
dat partijen hun afspraken nakomen? Welke consequenties volgen er als
partijen zich niet aan de afspraak houden?5
Vraag 8
Wilt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden en niet clusteren?
Mededeling
De vragen van de leden Futselaar en Beckerman (beiden SP) over de
berichten dat studenten op een camping neerstrijken (2019Z18103) kunnen tot
mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen
toekomen.
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-student-woont-noodgedwongen-inbungalow-of-tent-450-euro-inclusief-klapstoel~b9e1bdec/
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