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Betreft: Verzoekschrift 1180/2009 ingediend door Ekaterina Gedeonova (Russische 
nationaliteit), over vermeende discriminatie door de Britse autoriteiten bij de 
toewijzing van financiële bijstand aan studenten uit derde landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over de wijze waarop zij wordt behandeld door de autoriteiten van 
Groot-Brittannië, waar zij sinds 2004 woont. De autoriteiten van de Kent County Council 
hebben haar financiële bijstand als student geweigerd, ondanks het feit dat zij studeert aan de 
universiteit van Greenwich en een permanent ingezetene is van de EU. Ze is gehuwd met een 
permanent in het Verenigd Koninkrijk verblijvende Litouwse burger en stelt dat de weigering 
van financiële bijstand discriminatie op grond van nationaliteit is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indienster, een Russisch staatsburger die sinds december 2004 rechtmatig in het Verenigd 
Koninkrijk verblijft met haar Litouwse echtgenoot, beklaagt zich erover dat de Britse 
autoriteiten haar financiële bijstand als student hebben geweigerd op grond van het feit dat ze 
geen permanent verblijfsrecht had in het Verenigd Koninkrijk. Indienster acht dit in strijd met 
zowel het communautaire recht als het Brits recht, dat buitenlandse ingezetenen recht geeft op 
bovengenoemde uitkering wanneer zij voorafgaand aan de start van hun opleiding drie jaar 
lang rechtmatig in het Verenigd Koninkrijk hebben verbleven.

Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat 
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iedere burger van de Unie het recht heeft om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen 
en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen 
en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De desbetreffende beperkingen en 
voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

Krachtens artikel 24, lid 2 van deze richtlijn zijn de lidstaten niet verplicht om vóór de 
verwerving van het duurzame verblijfsrecht steun voor levensonderhoud toe te kennen voor 
studies, 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.

Volgens indienster zou het duidelijk zijn dat haar Litouwse echtgenoot noch werknemer of 
zelfstandige is, noch een persoon die deze status heeft behouden. Bijgevolg lijkt het erop dat 
de Britse autoriteiten niet in strijd met artikel 24, lid 2 van de richtlijn hebben gehandeld door 
indienster haar financiële bijstand als student te weigeren.

Indienster stelt voorts dat de Britse autoriteiten niet hebben gehandeld in overeenstemming 
met het Brits recht, dat buitenlandse ingezetenen recht geeft op bovengenoemde uitkering 
wanneer zij voorafgaand aan de start van hun opleiding drie jaar lang rechtmatig in het 
Verenigd Koninkrijk hebben verbleven. Nu de relevante communautaire wetgeving niet is 
geschonden, is de Commissie niet bevoegd in deze zaak tussenbeide te komen.


