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over de voorwaarden voor een universitaire studie in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Een nieuwe wet in Hongarije heeft de voorwaarden voor het volgen van een universitaire 
studie gewijzigd. Degenen die een beurs ontvangen zijn verplicht om in Hongarije te blijven 
en te werken gedurende een periode van tweemaal het aantal jaren van hun studieduur. 
Indiener betreurt deze beperking van het vrije verkeer en verzoekt het Parlement om de 
kwestie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Onderwijsbeleid is in het algemeen een bevoegdheid van de lidstaten en is volgens de huidige 
wetgeving geen specifieke bevoegdheid van de EU. Bijgevolg moeten de nationale regeringen 
en parlementen beslissen over de organisatie en de financiering van de nationale tertiaire 
onderwijsstelsels, met inbegrip van de beslissing of tertiair onderwijs volledig door de staat 
moet worden gefinancierd of niet. Bovendien is het ook de bevoegdheid van de lidstaat in 
kwestie om te beslissen of de staat studiebeurzen, toelagen, gesubsidieerde studieleningen 
enz. verleent.

Met wet CCIV uit 2011 betreffende het nationale tertiaire onderwijs in Hongarije, die 
goedgekeurd werd op 30 december 2011 en van kracht werd in januari 2012, werd onder 



PE523.126v01-00 2/3 CM\1010191NL.doc

NL

andere de algemene verplichting ingevoerd om inschrijvingsgeld te betalen voor tertiair 
onderwijs in Hongarije. De wet omvat ook bepalingen met betrekking tot het zogenaamde 
"studentencontract". Dankzij dat contract wordt het inschrijvingsgeld van een beperkt aantal 
ingeschreven studenten terugbetaald. Het contract verplicht afgestudeerden die een dergelijke 
beurs hebben ontvangen, om gedurende het dubbele van de tijd dat hun studie (volledig of 
gedeeltelijk) werd gesubsidieerd, een baan als werknemer of als zelfstandige te hebben die 
onder de jurisdictie valt van de Hongaarse arbeids- en sociale zekerheidswet. Aan die eis moet 
binnen 20 jaar na het afstuderen worden voldaan. Anders moet de afgestudeerde de 
inschrijvingsgelden tegen de laatste maand van die periode van 20 jaar terugbetalen. 

Na de tussenkomst van de Commissie in verband met die eis die aan beursstudenten wordt 
gesteld, heeft de Hongaarse regering een wijziging van wet CCIV uit 2011 betreffende het 
nationale tertiaire onderwijs voorgesteld die het parlement op 21 mei 2013 heeft goedgekeurd. 
De wijziging werd op 1 juni 2013 van kracht en halveerde de vereiste periode waarin 
afgestudeerden die een beurs hadden gekregen, in Hongarije moesten werken als alternatief 
voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Beursstudenten zijn nu verplicht om precies 
even lang in Hongarije te werken als ze voor het inschrijvingsgeld van hun universitaire 
studie een toelage van de staat hebben ontvangen. Bovendien is er nu ook veel flexibiliteit, 
aangezien op om het even welk moment in de periode van 20 jaar na het afstuderen aan de eis 
kan worden voldaan. Als een beursstudent echter niet voldoet aan die eis binnen 20 jaar nadat 
hij/zij is afgestudeerd, dan moet hij/zij het inschrijvingsgeld dat door de staat is 
voorgeschoten, terugbetalen. Die gunstigere voorwaarden worden ook met terugwerkende 
kracht toegepast en gelden dus ook voor beursstudenten die hun studie in academiejaar 2012-
2013 zijn begonnen.

Lidstaten die studiebeurzen verlenen die "donaties" (niet-terugvorderbare financiering) 
kunnen worden, mogen, volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, van studenten die een dergelijke beurs gekregen hebben, een bepaalde mate van 
integratie in of een bepaalde band met de staat die de beurs verleende, eisen. De 
studietoelagen die de Hongaarse overheid uitkeert, zijn volgens de nationale wetgeving 
zonder twijfel terugvorderbaar. Studenten hebben echter ook de mogelijkheid om het door de 
staat voorgeschoten inschrijvingsgeld niet terug te betalen. In dat geval moeten ze gedurende 
een bepaalde tijd in Hongarije werken. De keuze tussen het terugbetalen van de beurs en het 
werken in Hongarije voor een bepaalde periode is aan de student die een beursaanvraag heeft 
ingediend en die tijdens zijn/haar studie de status van beursstudent heeft aangenomen. De 
voorwaarden die aan een studietoelage verbonden zijn, zijn op voorhand bekend (en worden 
bepaald door de hierboven vermelde wetgeving).

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn er een aantal 
doeleinden die kunnen rechtvaardigen dat er beperkingen worden gesteld aan de EU-
wetgeving inzake vrij verkeer. Hongarije verwijst uitdrukkelijk naar de Europa 2020-strategie 
en haar doelstellingen voor hoogopgeleide jongeren; een tijdige afronding van de studie, om 
bij te dragen tot het financiële evenwicht van het nationale onderwijsstelsel; een "sociale 
doelstelling" (bevorderen van de ontwikkeling van de nationale economie) en, als de beurs 
een donatie wordt, een voldoende sterke band van de afgestudeerde met de Hongaarse 
arbeidsmarkt en samenleving.
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Conclusie

De Commissie is van mening dat de arbeidsvoorwaarden in Hongarije na de wijzigingen die 
sinds 1 juni 2013 van kracht zijn, aanvaardbaar zijn en dat de maatregel in kwestie in 
verhouding staat tot de nagestreefde doelen.


