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Betreft: Verzoekschrift 1097/2010, ingediend door Otto Gassner (Duitse nationaliteit) 
over de problemen voor studenten die in Engeland eindexamen hebben 
gedaan (A-levels) als gevolg van de aanmeldingstermijn van Duitse 
universiteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een zoon die in Engeland eindexamen heeft gedaan (A-levels) en naar een 
Duitse universiteit wil. De aanmeldingstermijn loopt tot 15 juli, maar de Engelse 
eindexamenresultaten worden pas in augustus bekendgemaakt. Dit betekent dat de zoon van 
indiener en andere Duitse studenten die in dezelfde situatie zitten, een jaar moeten wachten 
voor zij aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Indiener is van mening dat dit in strijd is 
met de beginselen van de Europese Unie inzake het vrije verkeer en het recht op onderwijs. 
Aangezien steeds meer kinderen in een andere lidstaat naar school gaan en studeren, verzoekt 
indiener het Europees Parlement om deze zaak te behandelen en te waarborgen dat de 
bekendmaking van eindexamenresultaten en de aanmeldingstermijnen van universiteiten op 
Europees niveau worden aangepast of dat er andere harmoniserende maatregelen worden 
getroffen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16.12.2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29.03.2011

Het probleem dat door indiener wordt aangekaart valt onder de opzet van het onderwijsstelsel, 
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een onderwerp waarvoor de lidstaten en niet de instellingen van de Europese Unie 
verantwoordelijk zijn (artikel 165, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie).

De Commissie merkt evenwel op dat de uitoefening van deze verantwoordelijkheid niet in 
conflict mag komen met de doelstellingen van het optreden van de Unie op het gebied van 
onderwijs, meer bepaald met de mobiliteit van studenten en docenten, die dit optreden van de 
Unie krachtens ditzelfde verdragsartikel (165 lid 2, tweede gedachtestreepje) moet 
aanmoedigen.

De middelen die de Commissie kan toepassen om de lidstaten te overtuigen bij de ontvangst 
van studenten uit andere lidstaten geen maatregelen toe te passen waardoor studenten veel tijd 
kunnen verliezen, zijn echter geen dwingende bepalingen uit het Unierecht, waarmee zij, 
bijvoorbeeld, inbreukprocedures krachtens artikel 258 VWEU zou kunnen openen.

Conclusie

Daar het probleem in dit stadium veeleer politiek dan juridisch van aard is, kan de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement dit specifieke probleem waarschijnlijk beter 
direct signaleren bij de Permanente Vertegenwoordigers van de betrokken lidstaten.


