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Betreft: Verzoekschrift 1454/2012, ingediend door William Sanders (Britse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie bij het betalen van collegegeld door Engelse 
studenten in Schotland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat Engelse studenten in Schotland meer collegegeld moeten 
betalen dan Schotse of andere Europese studenten.  

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener wijst erop dat Engelse studenten momenteel meer collegegeld moeten betalen voor 
Schotse universiteiten dan Schotse studenten, al hebben ze allemaal de Britse nationaliteit. Hij 
verwerpt deze situatie als discriminerend voor Engelse studenten en betoogt dat niet-Schotse 
studenten uit het VK op dezelfde manier moeten worden behandeld als "plaatselijke" Schotse 
studenten, vooral omdat dit recht op gelijke behandeling EU-studenten van buiten het VK ook 
toekomt.

Opmerkingen van de Commissie
De Commissie wil er allereerst op wijzen dat lidstaten op onderwijsgebied de volledige 
verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en de structuur van hun onderwijssystemen 
(artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, VWEU). Wel 
moeten de lidstaten bij de uitoefening van deze verantwoordelijkheden de wetgeving van de 
Europese Unie naleven (zie onder andere zaak C-12/06 Morgan and Bucher [2007] ECR 
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I-9161, punt 24), in dit geval de beginselen van non-discriminatie op grond van nationaliteit 
(artikel 18 VWEU) en het recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te 
verblijven (artikel 21 VWEU). Met betrekking tot collegegeld houden deze beginselen in dat 
studenten uit een ander EU-land dezelfde rechten moeten hebben en, indien van toepassing, 
dezelfde plichten als plaatselijke studenten, d.w.z. studenten uit de lidstaat waar de 
onderwijsinstellingen in kwestie gevestigd zijn (zie daarvoor zaak 293/83 Gravier [1985] 
ECR 593, punten 19 en 25)
Maar gezien het feit dat de verschillen in behandeling in bovenstaande situatie (een hoger 
bedrag aan collegegeld voor niet-Schotse studenten uit het VK) alleen "plaatselijke" studenten 
betreffen in de zin van het recht van de Europese Unie, aangezien Engelse, Welsh, Schotse en 
Noord-Ierse studenten allemaal worden beschouwd als studenten uit het VK, vallen deze 
verschillen buiten de werkingssfeer van de EU-wetgeving. Het is dus de exclusieve 
bevoegdheid van de autoriteiten in het VK om te beoordelen of deze situatie in 
overeenstemming is met de bepalingen in de nationale wetgeving. 


