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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergadering van 30 mei 2022 het spoedvoorstel voor een 
addendum bij het retributiebeleid 2022-2023 t.b.v. Oekraïense studenten besproken. De 
universiteiten hebben zich in UNL-verband eraan gecommitteerd studenten met een 
Oekraïense nationaliteit het komende collegejaar te laten studeren tegen een tarief ter 
hoogte van het wettelijke collegegeld. De Raad brengt een positief advies uit over dit 
addendum.  
 
Zijn belangrijkste overweging daarbij is dat er sprake is van een noodsituatie en dat 
Oekraïense studenten een andere status hebben dan vluchtelingen, voor wie al een laag 
collegegeldtarief in de wet is verankerd. Het stelt de Raad gerust dat het College ernaar 
streeft niet steeds uitzonderingsposities te creëren en geen gewoonte wil maken van 
dergelijke spoedprocedures in UNL-verband, waarbij de medezeggenschap buitenspel kan 
komen te staan.   
 
De Raad is het eens met het College dat opleidingen met een numerus fixus de 
toelatingsprocedure niet aanpassen. Andere opleidingen met toelatingseisen kunnen indien 
nodig wel maatwerk toepassen, aangezien het waarschijnlijk een beperkt aantal studenten 
betreft. 
 
Wel merkt de Raad op dat er onduidelijkheid is over verschillende aspecten. Ten eerste is het 
nog onzeker welke aantallen Oekraïense studenten te verwachten zijn. Bij meer 
duidelijkheid hierover acht de Raad het wenselijk om na te denken over compensatie voor 
faculteiten, zeker wanneer de verdeling van Oekraïense studenten over de faculteiten 
onevenredig is. Het College draagt wel bij aan de kosten door af te zien van het in rekening 
brengen van de afdracht voor huisvesting en ondersteuning.  
 
Ten tweede heeft de Raad begrepen dat OCW de universiteiten hierin mogelijk financieel 
gaat ondersteunen. Hij zou dit toejuichen, omdat hij van mening is dat dergelijke kosten 
breed door de gemeenschap moeten worden gedragen. Maar ook dit is nog onzeker. Mede 
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daardoor is onduidelijk of Oekraïense studenten in de volgende studiejaren de mogelijkheid 
behouden om tegen een lager tarief te studeren.  
 
De Raad dringt aan op aandacht voor deze onduidelijkheden en op heldere communicatie 
hierover, niet alleen richting de potentiële doelgroep maar ook naar faculteiten en 
opleidingen. Hij adviseert om daarbij ook op de procedures voor reguliere vluchtelingen te 
wijzen zodat er geen schijn van ongelijkheid kan ontstaan. 
 
Tot slot stemt het de Raad tevreden dat het noodfonds van het LUF beschikbaar blijft voor 
Oekraïense studenten die moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, zodat het 
voor hen daadwerkelijk mogelijk is om hier te verblijven voor een studie.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


