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Vandaag verklaarde Rechtbank Amsterdam zich onbevoegd om kennis te nemen van 
het geschil over de collegegeldtarieven. Dat blijkt uit het vandaag verschenen 
vonnis in de rechtszaak die de Stichting Collectieve Acties Universiteiten (SCAU) 
aanspande met ondersteuning van de ASVA studentenunie en de studentenraad van 
de UvA (CSR). De rechtbank volgde het betoog van een aantal instellingen, 
namelijk dat niet zij maar het College Beroep Hoger Onderwijs (CBHO) bevoegd is 
kennis te nemen van het geschil. De directe consequentie hiervan is dat een 
inhoudelijk oordeel nog tenminste een jaar op zich zal laten wachten. 
De rechtbank verklaarde zich onbevoegd omdat het een onderwijsgeschil betreft en 
dus voorgelegd moet worden aan de geschillencommissie onderwijs. Dit is 
opmerkelijk gezien het feit dat het CBHO zich naar haar eigen vaste lijn steevast 
onbevoegd verklaard om dit type geschil te beoordelen. Advocaat Maarten 
Kalkwiek: 'Dit zijn ‘kafkaëske toestanden’, rechtbanken verschuilen zich achter 
elkaar en sturen studenten van het kastje naar de muur. De rechtbank heeft 
duidelijk haar gehele arsenaal aan juridische spitsvondigheden moeten aanspreken 
om de motivering rond te krijgen.’ De SCAU en haar Amsterdamse bondgenoten 
ASVA en CSR laten het er dan ook niet bij zitten, aldus ASVA-voorzitter Michiel 
Stapper. ‘Het vonnis van de rechtbank is onvolledig en gaat niet in op de 
argumenten die wij hebben aangedragen'. Stapper vervolgt: ‘Hoewel we nog 
denken over een mogelijk hoger beroep is het voor ons duidelijk dat de rechtbank 
zich er met een "jantje van leiden" heeft afgemaakt. Dit gaat ten koste van de 
student, welke niet meer dan duidelijkheid en transparantie wil hebben. De 
universiteiten hebben met een juridisch trucje weten te voorkomen dat ze het 
collegegeldtarief voor tweede studies moeten verlagen. Universiteiten maken nu 
winst op studenten met ambitie. Als Nederland werkelijk een toonaangevende 
kenniseconomie wil zijn moeten universiteiten en de politiek andere keuzes gaan 
maken’ 

 

Het is teleurstellend dat studenten hiervan de dupe worden, vindt CSR-voorzitter 
Lucie Gooskens: ‘Het blijft raar dat universiteiten niet aan hoeven te geven wat 
een studie kost. Er kan niet goed beoordeeld worden of universiteiten hun geld 
goed besteden,’ zegt CSR-voorzitter Lucie Gooskens. 
Sinds 2009 kunnen universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld voor een 
tweede bachelor of master bepalen. Een eerste studie kost rond de €1.700,-, 
terwijl tweede studies nu tussen de €8.000,- en €12.000,- kosten. In sommige 
gevallen heeft dit geleid tot een stijging van het collegegeld van 800%. De 
studenten bepleiten in de rechtszaak samen met advocaat Maarten Kalkwiek dat 
deze stijging onredelijk is omdat universiteiten niet kunnen verklaren waarom het 
collegegeld voor een tweede studie zo hoog moet zijn. Het ziet er naar uit dat dit 
langslepende debat zich zal voortzetten in 2013. 
 


