
Ook aan UGent is het meer dan ooit nodig dat personeel en 

studenten in actie komen!   

De maat is meer dan vol met de absurde en asociale beslissingen van het bestuur  

Op vrijdag 28/10/2022 besliste het Bestuurscollege om de maaltijdprijzen in de resto’s en 

cafetaria’s voor het UGent-personeel met de helft te verhogen vanaf 1 januari 2023  

Een warme maaltijd voor personeelsleden zal voortaan minstens 5,60 euro kosten, een 

broodje minstens 3,70 euro. Maar vaak zal het veel meer zijn. Enkele concrete voorbeelden 

wat personeelsleden na nieuwjaar zullen ophoesten: 

spaghetti bolognaise => minstens € 7,28 garnaalkroketten => minstens € 8,78 

vol-au-vent => minstens € 7,43 broodje kaas => minstens € 4,17 

rundsstoverij => minstens € 8,18 broodje maison => minstens € 4,62 

 

Dat personeelsleden maaltijden kunnen nuttigen in de UGent-resto’s en cafetaria’s aan 

dezelfde prijs als de studenten is een onderdeel van de afgesproken arbeidsvoorwaarden. 

Deze worden door het bestuur eenzijdig gewijzigd zonder dat over deze concrete lineaire 

prijsverhoging zelfs maar werd onderhandeld met de vakorganisaties. Over sociale 

correcties, nochtans ook vermeld in de kerntakennota, wordt niet meer gerept.  
 

ACOD verzet zich tegen deze asociale, en bovendien budgettair zinloze maatregel!   

Ook aan UGent moeten de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen. Dit zijn 

niet de individuele personeelsleden en studenten, en ook niet de vele kleine kassen van 

budgethouders die nauwelijks voldoende werkingsmiddelen hebben, maar wel het 

beperkte aantal grote kassen waar de miljoenen zich jaar na jaar blijven opstapelen!  

En dit is lang niet de enige aanval die door het bestuur en door het rectoraal team wordt 

ingezet op het personeel en de studenten van onze universiteit.  

Verdubbeling van het inschrijvingsgeld voor doctorandi, uitverkoop van de UGent- 

studentenhuisvesting, uitholling van het participatief UGent-model, onterecht gebruik van  

de GDPR als excuus om kritische stemmen de mond te proberen snoeren, …   

Lees meer over dit alles op onze website https://acodugent.be 

Enkel als we met personeel en studenten samen onze stem herhaaldelijk en steeds luider 

laten weerklinken kunnen we dit een halt toeroepen en van onze UGent terug een sociale 

en participatieve universiteit maken waar we fier op kunnen zijn. We roepen dan ook 

iedereen op om samen met ACOD in actie te komen! 

Schrijf je alvast in op onze nieuwsbrief via 

https://acodugent.be en blijf op de hoogte van de 

komende acties!  
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