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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt, gezien de risico's die bezuinigingen meebrengen voor het Erasmus-programma 
voor universitaire uitwisselingen, voor om mobiliteit tussen universiteiten te stimuleren via de 
ruil van huisvesting tussen studenten van verschillende nationaliteiten.

Op die manier zou een gezin wiens kind in het kader van het Erasmus-programma in het 
buitenland gaat studeren, onderdak bieden aan een buitenlandse student, waarbij wordt 
gezorgd dat geen sprake is van aanvullende kosten.

Indiener benadrukt ook het belang van het Erasmus-programma voor de ontwikkeling van 
meertalig Europees onderwijs.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Sinds het programma in 1987 werd ingevoerd, hebben meer dan drie miljoen Europese 
studenten dankzij Erasmus de kans gekregen om in het buitenland te studeren of een stage in 
een bedrijf te volgen. Door deze uitwisselingen kunnen studenten hun vaardigheden 
uitbreiden, nieuwe ervaringen opdoen en zich ook op persoonlijk vlak verder ontwikkelen. Zij 
vergroten bovendien hun kansen op de arbeidsmarkt, aangezien de vaardigheden die zij 
tijdens het programma opdoen (talenkennis, interculturele vaardigheden en vermogen om zich 
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aan te passen aan nieuwe situaties) door werkgevers ten zeerste worden gewaardeerd. 

Het nieuwe programma Erasmus+ dat begin 2014 van start gaat, zal voortbouwen op het 
succes van het huidige Erasmusprogramma en andere programma's op het gebied van 
onderwijs, opleiding, jongeren en sport. De mobiliteit van studenten staat in het nieuwe 
programma centraal, en dat blijkt ook uit de cijfers. Indien de geplande overeenkomst door 
het Europees Parlement en de Raad wordt bevestigd, wordt de begroting van het programma 
met 40% uitgebreid in vergelijking met de lopende programma's op dit gebied. Ten minste
63% van de totale begroting is bestemd voor individuele leermobiliteit. Dankzij Erasmus+ 
zullen ongeveer twee miljoen studenten uit het hoger onderwijs de kans krijgen om in het 
buitenland een opleiding of stage te volgen. 

Zoals indiener onderstreept is huisvesting bij uitwisselingen van groot belang. Een veilige en 
betaalbare verblijfplaats vinden is een van de sleutels tot het succes van een 
uitwisselingservaring. Daarom is het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs, dat alle 
onderwijsinstellingen die aan Erasmus+ willen deelnemen moeten onderschrijven, aangevuld 
met nieuwe beginselen, onder meer dat de onderwijsinstellingen deelnemers aan 
mobiliteitsprogramma's moeten bijstaan bij het vinden van accommodatie. De 
interinstitutionele overeenkomsten tussen hogeronderwijsinstellingen die deelnemen aan 
Erasmus+ zijn eveneens uitgebreid met bepalingen over huisvesting bij de partnerinstellingen. 
Ook studentenorganisaties zoals het Erasmus Student Network kunnen studenten helpen bij 
het vinden van accommodatie en meer in het algemeen bij de praktische integratie in het 
gastland. 

De Commissie steunt initiatieven die, zoals indiener voorstelt, de uitwisseling van 
accommodatie tussen studenten tijdens hun uitwisselingsperiode bevorderen. Wegens de 
variërende startdata en uitwisselingsperiodes en de ongelijke uitwisselingsstromen tussen 
instellingen en deelnemende landen kan dit jammer genoeg niet op particulier niveau worden 
geregeld of tot een verplicht onderdeel van het programma worden gemaakt. De Commissie 
verwelkomt echter initiatieven van het maatschappelijk middenveld om de uitwisseling en het 
hergebruik van studentenaccommodatie te bevorderen. Er bestaan verschillende 
internetplatforms om uitwisselingsstudenten of stagiairs te helpen hun kamer te verhuren of 
een kamer in het buitenland te vinden (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Dergelijke initiatieven kunnen instellingen helpen 
het aanbod van kortetermijnaccommodatie voor uitwisselingsstudenten uit te breiden. Zij 
kunnen ook wat extra financiële steun betekenen voor studenten die tijdens hun uitwisseling 
hun studentenkamer verhuren. Ook de families van studenten kunnen via deze websites 
accommodatie zoeken of aanbieden.


