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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0531/2006, ingediend door M.W. (Italiaanse nationaliteit), waarin zij bezwaar 
maakt tegen het feit dat een oproep voor de aanvraag van een toelage van de Universiteit van 
Innsbruck alleen geldt voor afgestudeerden van Oostenrijkse nationaliteit of voor kinderen 
van migrantenarbeiders

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen wat zij ziet als discriminerende voorwaarden van de oproep 
van de Leopold Franzens Universiteit van Innsbruck tot het aanvragen van een toelage voor 
postdoctorale studies op het gebied van natuurwetenschappen, toelagen voor promoties, 
studiebeurzen en onderzoekssubsidies, aangezien de aanvragers de Oostenrijkse nationaliteit 
dienen te bezitten dan wel kinderen van migrantenarbeiders moeten zijn. Indienster stelt dat 
hiermee inbreuk wordt gedaan op artikel 12 (discriminatie op grond van nationaliteit) en 
artikel 18 (vrijheid van verkeer) van het EG-Verdrag. Ze citeert ook een aantal relevante 
rechterlijke uitspraken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 juli 2007

Feiten

Indienster, die de Italiaanse nationaliteit bezit, beklaagt zich over de discriminerende 
voorwaarden van de jaarlijkse oproep van de Leopold-Franzens Universiteit van Innsbruck tot 
het aanvragen van studietoelagen. Volgens haar kunnen de toelagen voor getalenteerde 
studenten, bestaande uit studiebeurzen en prestatiebeurzen, en de toelagen voor 
wetenschappelijke doeleinden slechts aan aanvragers met de Oostenrijkse nationaliteit of aan 
kinderen van migrantenarbeiders worden toegekend. Volgens haar is hier sprake van 
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verboden discriminatie op grond van nationaliteit en wordt inbreuk gepleegd op artikelen 12 
en 18 van het EG-Verdrag en artikel 24 van Richtlijn 2004/38/EG van 29 april betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden. Ze citeert ook een aantal relevante rechterlijke uitspraken.

Rechtsgrondslag

Indienster, een ingezetene van Italië, is EU-burger. Indien zij naar Oostenrijk is verhuisd om 
een studie te volgen aan de universiteit, heeft zij gebruik gemaakt van haar recht om op het 
grondgebied van een andere lidstaat te reizen en te verblijven. De artikelen 12 en 18 van het 
EG-Verdrag en Richtlijn 2004/38/EG zijn op haar situatie van toepassing.  

Artikel 12 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalt dat binnen 
de werkingssfeer van het Verdrag en onverminderd de daarin gestelde bijzondere bepalingen, 
elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden is. Dit algemene non-
discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit wordt ook vermeld in artikel 24, lid 1 van 
Richtlijn 2004/38/EG.

Artikel 24, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG voorziet echter in een afwijking van dit beginsel, 
op basis waarvan het gastland niet verplicht kan worden om, vóór de verwerving van het 
permanente verblijfsrecht, steun voor levensonderhoud toe te kennen voor studies, inclusief 
beroepsopleiding, in de vorm van een studiebeurs of -lening, aan andere personen dan 
werknemers of zelfstandigen, of personen die deze status hebben behouden, en hun 
familieleden.

Overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2004/38/EG, heeft iedere burger van de Unie die 
gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal op het grondgebied van het gastland 
heeft verbleven aldaar een duurzaam verblijfsrecht. Dit is eveneens van toepassing ten 
aanzien van familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die gedurende 
een ononderbroken periode van vijf jaar legaal in het gastland bij de burger van de Unie 
hebben gewoond. In afwijking van artikel 16 van de richtlijn, bepaalt artikel 17 van de 
richtlijn dat familieleden van EU-burgers die zijn gestopt met werken ten gevolge van 
vervroegde uittreding of hun werkzaamheden staken als gevolg van blijvende 
arbeidsongeschiktheid, onder bepaalde voorwaarden duurzaam verblijfsrecht in het gastland 
genieten nog voordat de ononderbroken periode van vijf jaar verblijf verstreken is.

De Leopold-Franzens Universiteit Innsbruck past de Oostenrijkse Wet op de studietoelage 
van 1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992 als gewijzigd bij BGBl. N° 
11/2005) toe, welke in onderdeel 2 bepaalt dat toelages voor studenten die zijn ingeschreven 
bij de genoemde onderwijsinstellingen slechts kunnen worden toegekend aan Oostenrijkse 
burgers en buitenlanders of staatloze personen die als Oostenrijkse burgers worden behandeld. 
Onderdeel 4 bepaalt dat de volgende categorieën personen als Oostenrijkse staatsburgers 
zullen worden behandeld: burgers van staten die partij zijn bij de EER-Overeenkomst, indien 
zo bepaald in de overeenkomst, vluchtelingen en buitenlanders die, alvorens tot de 
onderwijsinstelling te worden toegelaten, en samen met ten minste één van de ouders, 
onbeperkt belastingplichtig zijn geweest in Oostenrijk voor de duur van ten minste vijf jaar,
waarin Oostenrijk hun belangencentrum was. Het decreet van het Oostenrijkse 
Bondsministerie van Onderwijs, Onderzoek en Cultuur van 7 april 2004 (ref. 54.121/4-
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VII/8b/2004) stelt dat “EU-burgers slechts financiële steun ontvangen indien zij als 
migrantenarbeiders of kinderen van migrantenarbeiders gevestigd zijn in Oostenrijk. Er 
gelden geen specifieke bepalingen voor het verlenen van bijstand aan studenten uit Zuid-
Tirol. Het feit dat niet-Oostenrijkse studenten krachtens de juridische bepalingen die 
betrekking hebben op het onderwijs als Oostenrijkse studenten worden behandeld houdt niet 
in dat zij ook wat het verlenen van financiële bijstand betreft op dezelfde wijze dienen te 
worden behandeld”. 

Bovengenoemde Oostenrijkse wetgeving is strijdig met artikel 24 van Richtlijn 2004/38/EG. 
Volgens artikel 24, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG, hebben zelfstandige EU-burgers en hun 
gezinsleden recht op gelijke toegang tot studietoelages als werknemers en hun gezinsleden. 
Bovendien hebben gepensioneerde EU-burgers en hun gezinsleden, studenten en andere 
economische niet-actieve burgers en hun gezinsleden eveneens recht op die toelage vanaf het 
moment dat zij voldoen aan de vereisten om een permanent verblijfsrecht te genieten, 
overeenkomstig artikel 16 en 17 van Richtlijn 2004/38/EG. De Oostenrijkse wetgeving biedt 
slechts gelijke toegang tot studietoelages aan niet-Oostenrijkse EU-burgers die als 
migrantenarbeiders werken en hun gezinsleden.
De maatregelen die tot op heden door de Oostenrijkse autoriteiten zijn aangekondigd om 
artikel 24 van Richtlijn 2004/38/EG om te zetten in Oostenrijkse wetgeving lijken geen 
oplossing te bieden voor deze schending van het Gemeenschapsrecht. Artikel 4, lid 1 van de 
Wet op steun aan studenten van 1992 en artikel 1, sub (a) van de Wet op studiebeurzen van 
1983 bepalen slechts dat EU-burgers onder bepaalde omstandigheden een studietoelage 
mogen aanvragen. Het is echter niet duidelijk of zij in bovengenoemde gevallen op dezelfde 
wijze worden behandeld als Oostenrijkse burgers.

Conclusie

De Commissie zal deze zaak als klacht registreren en de Oostenrijkse autoriteiten een brief
sturen waarin wordt vermeld dat bovenstaande wetgeving strijdig lijkt te zijn met Richtlijn 
2004/38/EG.
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