
 

  

 

 

1 

Handhaving maatregelen Covid-19 en studentenhuizen 15-04-2020 

 

Beste heer Bruls, 

Als Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komen ons vanuit verschillende hoeken berichten tegemoet 

over de handhaving van de noodverordening rondom het Covid-19 virus en huisvesting van studenten. 

Onder veel studenten bestaat verwarring over hoe en wat precies gehandhaafd wordt. In verschillende 

regio’s heeft dit al tot bekeuringen en media-aandacht geleid12. Onze inschatting is dat veel studenten 

absoluut niet bewust de wet willen overtreden, maar dat dit vooral gebeurt vanwege verwarring over 

deze regels. Onze insteek van deze brief is dan ook de hoop om duidelijkheid hierover te scheppen. 

De verwarring gaat hierbij specifiek over de definitie van huishouden die in de noodverordening wordt 

gehanteerd onder artikel 1.2. Deze definitie richt zich specifiek op het huishouden zoals dat gevormd 

wordt door een gezin. Echter zijn vele studenten in de overtuiging dat zij, wanneer zij onzelfstandige 

eenheden bewonen en dus voorzieningen als de keuken en het sanitair delen, ook een huishouden 

vormen. Zeker wat betreft de epidemiologische kans om elkaar eventueel te besmetten met het Covid-

19 virus.   

Het lijkt ons ondoenlijk en ook onwaarschijnlijk dat het de bedoeling is om studenten in hun eigen huis 

op samenscholing te beboeten. Echter wordt dit door handhavers wel aangegeven als mogelijkheid en 

bestaat hier verwarring over binnen studentenkringen. Daarnaast is ook onduidelijk welke regels gelden 

wanneer studenten van hetzelfde complex zich buiten begeven.  

Wij willen u vragen om met uw collega’s, de voorzitters van de 23 veiligheidsregio’s, zich over deze 

kwestie te buigen. Specifiek vragen wij u of u het met ons eens bent over dat bewoners van een 

studentenwoning met gedeelde voorzieningen achter de voordeur als huishouden gerekend moeten 

worden. M.a.w. dat het niet geval zou moeten zijn dat studenten in hun eigen keuken beboet zouden 

moeten kunnen worden als zij daar met huisgenoten zitten? Ook moeten er uniforme richtlijnen komen 

wat betreft buitenruimtes die geen openbare ruimte vormen, zoals bv. een balkon van een kamer of een 

gedeelde tuin of dakterras.  

En daaropvolgend: kunt u als Veiligheidsberaad eenduidige handhavingsrichtlijnen opstellen, zodat 

studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden deze kunnen communiceren 

richting hun achterban en voorkomen kan worden dat de noodverordening overtreden wordt en meer 

studenten beboet worden? 

Tot slot willen wij ingaan op het volgende: de afgelopen tijd is in de media veel gesuggereerd dat 

studenten en masse het samenscholingsverbod overtreden om bv. huisfeestjes te geven.  In dit beeld 

                                                      
1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/340301908/nog-steeds-onduidelijkheid-coronamaatregelen-studentenhuizen 

2 https://www.duic.nl/algemeen/oproep-om-milder-te-handhaven-op-coronamaatregelen-bij-utrechtse-studentenhuizen/ 
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herkennen wij ons niet. Studenten doen - net als de rest van ons land - hun best om de verspreiding van 

het Covid-19 virus af te remmen. Ook dragen studenten volop bij aan de strijd tegen het virus: van 

studenten geneeskunde en verpleegkunde die vrijwillig de zorg ingaan, tot de studenten van de TU Delft 

die beademingsapparaten bouwen tot studenten die online platforms opzetten om scholieren bijles te 

geven.  

Veel van deze studenten wonen in studentenhuizen met meerdere, soms wel vijftien huisgenoten. Zij 

verdienen het niet om door onduidelijke regels en inconsistente handhaving voor honderden euro’s op 

de bon geslingerd te worden.  

Wij zien uw reactie graag tegemoet en hopen samen met u de studenten van Nederland duidelijkheid 

te kunnen verschaffen.  

Met vriendelijke groet, 

Monty H.  Aal  

Vice-voorzitter LSVb 

 

Mede ondertekend door de lokale studentenbonden:   

AKKU (Nijmegen)     

ASVA (Amsterdam)  

GSb (Groningen)  

MSR (Maastricht)  

S.A.W. (Wageningen)  

SOOZ (Zwolle)  

SRVU (Amsterdam)  

VIDIUS (Utrecht) 

 

 


