
Vragenhalfuurtje 

 

Aanlevertijdstip voor de vragen voor het vragenhalfuurtje is maandagochtend vóór 10.00 uur. 

De vragen die op tijd zijn ingediend worden dezelfde dag behandeld en beantwoord (mondeling/ 
schriftelijk). 

 

1. Fractie PvdA 

 

2. Naam Bea Mieris 

 

3. Telefoonnummer  

4. Datum indiening 10-09-2021 

5. Onderwerp Pandjesbazen in Tilburg  

In het BNNVARA programma BOOS seizoen 6, aflevering 5 is 
wederom aandacht besteed aan een verhuurbemiddelaar in 
Tilburg, in dit geval gaat het om de eigenaar van 
verhuurbemiddelaar De Huissleutel. Bemiddelingskosten 
worden in rekening gebracht aan studenten die naarstig op 
zoek zijn naar een kamer. Het is sinds 2015-2016 bij wet 
verboden om bemiddelingskosten in rekening te brengen. 
De Huissleutel heeft reeds een boete van Autoriteit 
Consument en Markt gehad voor het in rekening brengen 
van bemiddelingskosten, maar gaat daar toch mee door.  

Een jaar geleden was in het BNNVARA programma BOOS 
seizoen 4, aflevering 7 ook in Tilburg op zoek naar de 
eigenaar van BV Wonen, die onrechtmatig hoge 
contractkosten in rekening brengt.  

Dit jaar is Het Huurteam van de gemeente Tilburg van start 
gegaan, waar huurders met problemen kunnen aankloppen 
en die onrechtmatigheden in kaart brengen. De PvdA juicht 
dit initiatief toe, maar het onrechtmatig in rekening 
brengen van bemiddelings- of contractkosten aan 
studenten gaat gewoon door.   

Boos seizoen 6, aflevering 5  



https://www.youtube.com/watch?v=OdndAvGx2AI  

Boos seizoen 4, aflevering 7 

https://www.youtube.com/watch?v=3BiZINHz8Qg  

Brabants Dagblad artikel over Het Huurteam van de 
gemeente Tilburg, ‘Het Huurteam brengt missstanden in 
kaart’, 10-04-2021 

https://krant.bd.nl/titles/brabantsdagblad/6208/publicatio
ns/13016/articles/1332331/32/2  

 

6. Vraag 1. Wat doet de gemeente Tilburg om het 
Huurteam Tilburg onder de aandacht te 
brengen van studenten? 

2. Wat kan de gemeente Tilburg naast de inzet 
van het Huurteam Tilburg doen om de 
onrechtmatige praktijken van de verschillende 
verhuurbemiddelaars tegen te gaan? 

3. Wat kan de gemeente Tilburg doen om de 
eigenaren van de verschillende 
verhuurbemiddelaars die onrechtmatig 
handelen ter verantwoording te roepen en te 
doen stoppen? 

7. Portefeuillehouder(s) Oscar Dusschooten 

8. Datum vergadering 13-09-2021 

 

 

 


