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Betreft: Artikel 47 vragen D66 - Oplichting bij verhuur studentenkamers 
 
Geacht college, 
 
In De Limburger van 7 september 2021 staan twee artikelen1+2 over oplichting bij het (ver)huren van 
studentenkamers in Maastricht. Het toeval wil dat bij een van de genoemde situaties door criminelen 
oneigenlijk gebruik is gemaakt van mijn eigen huisadres. We hebben de gedupeerde waar mogelijk 
geholpen en ervoor gezorgd dat aangifte bij de politie is gedaan. Voor de gedupeerde student was het 
misschien een geluk bij een ongeluk omdat onze fractie bekend is met de problematiek en hierover 
ook al eerder in dit jaar vragen heeft gesteld aan het college. In navolging hiervan hebben we de 
volgende nieuwe vragen aan u. 
 
1. Heeft u kennisgenomen van beide artikelen uit De Limburger? Zo ja, wat was uw reactie toen u de 

artikelen las?  
2. Welke mogelijke maatregelen kunt en/of gaat u nog treffen om deze criminele activiteiten aan te 

pakken? Wanneer gaat u hiermee aan de slag? 
 

De politie noemt de aangiftebereidheid onder studenten laag. „We denken dat die tien aangiftes 
slechts het topje van de ijsberg zijn en roepen elke gedupeerde op om bij ons minstens melding te 
komen doen.” (Geciteerd uit De Limburger.) 
 
3. Wat wordt er gedaan met de aangiftes bij de politie? Op welke wijze pakt de politie die verder op? 
4. Klopt het dat het veelal in het buitenland gevestigde criminelen zijn die zich schuldig maken aan 

dit crimineel gedrag? Zo ja, wat betekent dit voor de politie in het aanpakken ervan? Met andere 
woorden, heeft het zin om aangifte te doen en waarom? 

5. Hoe vaak leidt een aangifte ook tot een daadwerkelijke aanhouding en een straf? 
6. Hoe denkt u over bijvoorbeeld het inzetten van een lokstudent/agent? 
 
Hoewel er door de gemeente en de universiteit allerlei informatie wordt verstrekt aan nieuwe 
(buitenlandse) studenten lijkt het erop dat de informatie nog onvoldoende landt. 
 
7. Hoe wordt er momenteel met de nieuwkomers gecommuniceerd over specifiek oplichting en 

woninghuur? 

                                                           
1 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210907_92946312  

2 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210907_92999588 
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8. Welke verbetermogelijkheden in de communicatie ziet u nog voor zowel de gemeente als de 
universiteit als anderszins? 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Richard Wijnands      
Raadslid D66 Maastricht     


