1. Inleiding
De crisis ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus grijpt wild om zich heen en raakt
alle sectoren en lagen van de bevolking. Ook het hoger onderwijs en haar studenten
ondervinden er de impact van. In de eerste plaats is die te voelen in de praktische
organisatie van het hoger onderwijs. De overstap op afstandsonderwijs, de noodzaak om
een nieuwe examenregeling uit werken, etc. vormen uitdagingen voor zowel de instellingen
als de studenten. Maar ook op andere vlakken zijn de gevolgen vergaand. Studenten
verliezen hun studentenjobs, met inbegrip van studentenjobs die door de
hogeronderwijsinstellingen zelf worden aangeboden. Daar kan nog eens bijkomen dat ook
één of beide ouders (technisch) werkloos zijn geworden. Studenten die doorheen het
academiejaar op kot verbleven, zowel privaat als in een home van de universiteit, werden
gevraagd om dat kot te verlaten. Als gevolg daarvan betalen ze nu huur voor een verblijf dat
leegstaat. Alles opgeteld kan dit bij studenten of gezinnen financieel zeer problematische
situaties veroorzaken.
Met dit standpunt wil de Gentse Studentenraad er bij de Universiteit Gent en Vlaamse
overheid op aandringen om steunmaatregelen te voorzien voor studenten die te kampen
krijgen met financiële problemen ten gevolge van de crisis en de getroffen maatregelen. De
Gentse Studentenraad onderschrijft hierbij ten volle het advies1 van de Vlaamse Vereniging
van Studenten (VVS).

2. Het prijskaartje van een student
De (in)directe studie- en leefkosten van een kotstudent, die niet in aanmerking komt voor een
beurs, zou tussen de 6.500 en 11.500 euro per jaar bedragen. Bij niet-kotstudenten is dit
tussen de 3.500 en 4.500 euro.2 Dit zijn grote bedragen, bedragen waarin aankopen zoals
een computer, duurzaam studiemateriaal, stages, etc. nog niet ingecalculeerd zijn.
Ongeveer één op vier studenten bekostigt dit bedrag met de inkomsten van een
studentenjob.3 Gezien de huidige situatie vallen deze inkomsten bij een groot aantal
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studenten echter weg. De kosten daarentegen blijven onveranderd. De grootste en
belangrijkste component van die kosten, is er voor kotstudenten, die maandelijks gemiddeld
350 euro huur betalen. De huurovereenkomst blijft onverminderd doorlopen. Dit ondanks het
feit dat de noodzaak voor een kot voor vele studenten verdwenen is bij de intrede van
afstandsonderwijs. Een sociaal vangnet is er echter niet voor studenten en velen dreigen nu
in financiële onzekerheid te vervallen of zien hun al precaire levensomstandigheden verder
achteruitgaan.
Samen met de VVS onderkent de Gentse Studentenraad dat de hogeronderwijsinstellingen
een deel van de problemen kunnen opvangen. Deze zijn echter vaak te beperkt om de nodige
(financiële) ondersteuning te kunnen bieden aan studenten. Daarom wordt er aan de UGent
en de Vlaamse overheid gevraagd om extra maatregelen te treffen om getroffen studenten
te ondersteunen.

3. Maatregelen en adviezen
Om de studenten de nodige (financiële) ondersteuning te kunnen bieden, vraagt de Gentse
Studentenraad:
- aan de overheid om te voorzien in de mogelijkheid van een bijkomende opdracht voor
de dienst studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen die erin bestaat
om de kosten op te vangen die door (de studentenvoorzieningen van de) instelling en
student geleden zijn omwille van de corona-crisis. Verder kan er voor studenten die
als jobstudenten aan de slag waren en ten gevolge van de corona-crisis
inkomensverlies lijden een noodfonds opgericht worden.
- aan de Universiteit Gent om aan schuldaflossing of kwijtschelding te doen bij
studenten en extra financiële middelen te voorzien ter ondersteuning van studenten
die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Aan studenten die een lening
hadden lopen kan de mogelijkheid worden voorzien om uitstel van betaling te geven
of per termijn minder af te betalen dan gepland was.
- aan de universiteit Gent om geen huur meer te vragen voor de verhuur van kamers
waar het gebruik van de kamer door de instelling verboden werd en/of de toegang
ontzegd.
- aan de overheid om maatregelen te treffen opdat ook studenten op de private markt
geen huur meer hoeven te betalen voor een kot dat niet gebruikt kan worden.
- aan de Universiteit Gent om aan de overheid om eenmalig een substantiële verhoging
van hun sociale toelage te vragen opdat de sociale dienstverlening voor de studenten
gegarandeerd zou kunnen worden.
- aan de overheid om een noodfonds op te richten voor studenten die door de
Corona-crisis getroffen zijn en hierdoor inkomsten verliezen.

4. Conclusie
De Gentse Studentenraad erkent de ernst van de situatie en de mogelijke financiële
problemen voor studenten die hieruit voortvloeien. Men moet absoluut voorkomen dat
jongeren, degene die de maatschappelijke problemen van morgen zullen oplossen, in

(financiële) problemen komen. Daarom roept de Gentse Studentenraad de Universiteit Gent
en de Vlaamse Overheid op tot het nemen van uitzonderlijke maatregelen om deze
problemen te verhelpen en een vangnet te voorzien. Hierbij schaart ze zich volledig achter
het ingenomen standpunt en de verstrekte adviezen van de Vlaamse Vereniging van
Studenten.

