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Universiteiten vragen lager collegegeld voor studenten gevlucht
uit Oekraïne
Alle veertien universiteiten in Nederland verlagen voor het collegejaar 2022-2023 het collegegeld voor
gevluchte Oekraïense studenten. Deze studenten betalen daardoor het wettelijk collegegeld van €2209
In plaats van het veel hogere instellingscollegegeld, dat normaal gesproken aan studenten van buiten
de Europese Economische Regio wordt gevraagd. Universiteiten hebben dit besluit genomen omdat
besluitvorming van het kabinet om dit wettelijk te regelen vooralsnog uitblijft. Pieter Duisenberg: “Het
nieuwe collegejaar komt steeds dichterbij. Het is belangrijk om snel zekerheid te bieden aan aspirantstudenten die gevlucht zijn uit Oekraïne, juist omdat ze in zo'n onzekere situatie verkeren over hun
toekomst.” De precieze uitwerking van dit besluit verschilt per universiteit. Sommige universiteiten
vragen rechtstreeks het wettelijk collegegeld, andere universiteiten compenseren het verschil met het
instellingscollegegeld vanuit een fonds.
De afgelopen tijd pleitten universiteiten, hogescholen en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF bij het
kabinet voor een tijdelijke verblijfsvergunning op humanitaire gronden voor aankomende studenten uit
Oekraïne. Hierdoor zouden zowel de studiefinanciering als het wettelijke collegegeldtarief opengesteld worden
voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het kabinet heeft besloten om de status van ontheemden toe te kennen aan
Oekraïense vluchtelingen, waardoor voor hen geen wettelijk tarief geldt. Vooralsnog is door OCW geen besluit
genomen om voor studenten die zijn gevlucht uit Oekraïne een uitzondering te maken. Universiteiten vinden
nog steeds dat het bieden van een verlaagd tarief voor deze groep studenten een verantwoordelijkheid van de
Rijksoverheid is maar hebben vooralsnog, om onaanvaardbare situaties te voorkomen, besloten om zelf het
collegegeld voor deze groep studenten te verlagen.
Met de verlaging van het collegegeld wordt het gemakkelijker voor Oekraïense studenten om een studie aan
een Nederlandse universiteit te bekostigen. Toch zal dit voor veel Oekraïners niet voldoende zijn. Momenteel
kunnen Oekraïense studenten vanuit hun universiteit noodsteun ontvangen als zij in financiële nood zitten. Bij
het uitbreken van de oorlog was dit logisch, vanwege het makkelijke contact dat universiteiten met hun
studenten hebben. Het is echter logischer dat de overheid deze taak uitvoert. De universiteiten hebben
daarom de ministeries van OCW en SZW verzocht of zij Oekraïense studenten kunnen voorzien van leefgeld,
aangezien dit geen verantwoordelijkheid is van universiteiten.
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Press release
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Universities lower tuition fees for students who fled Ukraine

All fourteen universities in the Netherlands are reducing their tuition fees for refugee Ukrainian students for the
academic year 2022-2023. As a result, these students will pay the statutory tuition fee of €2209 instead of the
much higher institutional tuition fee normally charged to students from outside the European Economic Area.
Universities have taken this decision because the government has not yet decided to regulate this by law.
Pieter Duisenberg: "The new academic year is coming closer. It is important to quickly offer certainty to
prospective students who have fled from Ukraine, precisely because they are in such an uncertain situation
about their future." The exact effect of this decision differs from university to university. Some universities
directly charge the statutory tuition fees, other universities compensate the difference with the institutional
tuition fees from a fund.
Recently, universities, universities of applied sciences and the Foundation for Refugee Students UAF pleaded
with the Cabinet for a temporary residence permit on humanitarian grounds for prospective students from
Ukraine. This would open up both the study financing and the statutory tuition fee to refugees from Ukraine.
The Cabinet has decided to grant the status of displaced (ontheemd) persons to Ukrainian refugees, as a
result of which no statutory tuition fee applies to them. Yet, no decision has been made by OCW to make an
exception for students who have fled from Ukraine. Universities still believe that offering a reduced tuition fee
for this group of students is a responsibility of the central government but, in order to avoid unacceptable
situations, have decided for the time being to reduce the tuition fees for this group of students themselves.
With the reduction of tuition fees, it will be easier for Ukrainian students to afford a study at a Dutch university.
Nevertheless, this will not be enough for many Ukrainians. Currently, Ukrainian students can receive
emergency support from their university if they are in financial need. At the outbreak of the war, this was
logical because of the easy contact that universities have with their students. However, it is more logical for
the government to carry out this task. Therefore, the universities have requested the Ministries of Education,
Culture and Science and of Social Affairs and Employment (SZW) to provide living money to Ukrainian
students, since this is not a responsibility of universities.
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