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Betreft: Verzoekschrift 541/2009, ingediend door Erich F. Trippe (Duitse nationaliteit), 
over studiekrediet voor studie in het buitenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wenst dat de Duitse regelgeving inzake studiekredieten zodanig wordt aangepast dat 
ook studiekredieten kunnen worden verstrekt voor studies in het buitenland. Indiener stelt dat de 
"dubieuze" numerus clausus-regeling in Duitsland de vrije keuze van een studieplek in Duitsland 
in de weg staat. Krachtens de huidige regels voor studiekredieten kunnen studiekredieten alleen 
worden verstrekt als een student is ingeschreven aan een Duitse universiteit. Volgens indiener is 
er sprake van ongelijke behandeling van studenten en discriminatie van erkende universiteiten in 
de andere lidstaten van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener stelt voor dat de Duitse regelgeving inzake studiekredieten zodanig wordt aangepast dat 
ook studiekredieten kunnen worden verstrekt voor studies in het buitenland. Hij stelt dat de 
numerus clausus-regeling in Duitsland de vrije keuze van een studieplek in Duitsland in de weg 
staat. Krachtens de huidige regels voor studiekredieten kunnen studiekredieten alleen worden 
verstrekt als een student is ingeschreven aan een Duitse universiteit. Volgens indiener is er 
sprake van ongelijke behandeling van studenten en discriminatie van erkende universiteiten in de 
andere lidstaten van de EU.

In zijn arrest in de zaken Morgan en Bucher (gevoegde zaken C-11/06 en C-12/06) stelt het 
Europese Hof van Justitie dat wanneer een lidstaat een stelsel van studietoelagen hanteert 
waarbij studenten ook voor een dergelijke toelage in aanmerking komen indien zij in een andere 
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lidstaat studeren, deze lidstaat ervoor dient te zorgen dat de modaliteiten voor de toekenning van 
die toelage geen ongerechtvaardigde beperking van het recht om vrij op het grondgebied van de 
lidstaten te reizen en te verblijven in het leven roepen.

In dat licht bezien, zou de situatie die indiener beschrijft inderdaad een inbreuk op de 
Gemeenschapswetgeving kunnen vormen. De Commissie beschikt vooralsnog echter niet over 
voldoende informatie om in dezen tot een conclusie te komen. Zij is daarom voornemens de zaak 
nader te bestuderen en zal te zijner tijd met een wezenlijker antwoord komen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De diensten van de Commissie hebben contact opgenomen met de Duitse autoriteiten om meer 
gegevens over deze kwestie te verkrijgen. De autoriteiten hebben in hun antwoord het systeem 
van studieleningen van de KfW-bank beschreven. Zij bevestigen dat deze leningen enkel worden 
gegeven voor een bepaalde studieperiode in het buitenland als dit een onderdeel vormt van een 
studie aan een Duitse universiteit. 

Zij leggen echter uit dat deze leningen slechts een zeer klein deel van de totale studiefinanciering 
in Duitsland vormen. Privaatrechtelijke leningen (waaronder de KfW-studieleningen) vormen 
slechts 1% van het studenteninkomen. Bovendien bestaat er een systeem van studiebeurzen, 
alsook 'Bildungskredit' (voor verdere studies) die bedoeld zijn voor studies in het buitenland. 
Algemeen beschouwd bestaan er in Duitsland dus verschillende mogelijkheden om studenten die 
in een andere lidstaat wensen te studeren financieel te steunen.

De Duitse autoriteiten stellen ook dat een uitbreiding van de huidige reikwijdte van de leningen 
het financiële evenwicht van het systeem in gevaar kan brengen, dat zo is opgezet dat het de 
administratieve kosten en het gevaar van wanbetaling dekt, waardoor het niet langer 
levensvatbaar zou zijn.

In het licht van het antwoord van de Duitse autoriteiten, achten de diensten van de Commissie 
het niet passend met betrekking tot deze kwestie verdere stappen te ondernemen tegen Duitsland.


