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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1066/2008, ingediend door Dimitrios Antoniou (Griekse 
nationaliteit), over discriminatie op grond van nationaliteit in verband met 
inschrijving bij de "Open University" in Oxford

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Griekse arts die zich wil bijscholen in de filosofie. Hij klaagt dat buitenlandse 
studenten aan de Britse "Open University" in Oxford bijna eens zo veel collegegeld moeten 
betalen als Britse studenten. Volgens indiener is dit in strijd met de beginselen van de EU 
inzake het verbod op discriminatie en de gelijke toegang tot onderwijs, en hij verzoekt 
derhalve het Europees Parlement deze zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2008.

Het verzoekschrift betreft discriminatie van een Griekse onderdaan die zich wilde inschrijven 
bij het Oxford Brookes Institute en de Open University. Indiener klaagt dat hij wordt verplicht 
om inschrijfkosten te betalen onder de noemer "Continental Europe fees" die hoger liggen dan 
de "UK resident fees". Het blijkt inderdaad dat de inschrijfkosten voor de Open University in 
2008 zijn gestegen tot £ 2125 voor studenten in andere lidstaten, terwijl slechts £ 1285 werd 
gevraagd aan inwoners van het Verenigd Koninkrijk. De inschrijfkosten voor de Oxford 
Brookes University zijn in dezelfde periode gestegen tot £ 9570 voor studenten in andere 
lidstaten, tegen £ 4870 voor studenten in het Verenigd Koninkrijk.

In het licht van de informatie van de indiener lijkt het erop dat de desbetreffende regels 
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kunnen leiden tot onrechtstreekse discriminatie, hetgeen verboden is volgens het 
Gemeenschapsrecht. 

In feite moet men volgens de jurisprudentie van het Hof inzake de financiële voorwaarden 
waaraan leerlingen en studenten zijn onderworpen, een onderscheid maken tussen enerzijds 
de kosten die direct zijn verbonden aan de toegang tot het onderwijs, en anderzijds de kosten 
voor de verzorging van de studenten of leerlingen. Wat betreft de kosten voor inschrijving en 
onderwijs (die rechtstreeks zijn verbonden aan de toegang tot het onderwijs), is de algemene 
regel dat elke discriminatie op grond van nationaliteit inzake deze kosten is verboden volgens 
Artikel 12 van het EG-verdrag1.

Bovendien stelt de jurisprudentie dat de regels voor gelijke behandeling niet alleen openlijke 
discriminatie op grond van nationaliteit verbieden, maar ook alle verborgen vormen van 
discriminatie die, door toepassing van andere onderscheidende criteria, in feite leiden tot 
hetzelfde resultaat2. Zo kan een voorwaarde omtrent de woonplaats, uit de aard der zaak, in 
het bijzonder nadelig voor andere onderdanen van de Gemeenschap zijn3. Een dergelijke 
onrechtstreekse discriminatie is enkel gerechtvaardigd als deze is gebaseerd op objectieve 
overwegingen, onafhankelijk is van de nationaliteit van de betrokken personen en indien deze 
evenredig is en nodig voor het bereiken van een legitiem doel.

Derhalve wil de Commissie, ter verdieping van de analyse van de situatie die onder haar 
aandacht is gebracht, contact opnemen met de bevoegde autoriteiten in het Verenigd 
Koninkrijk om uitleg te vragen over de desbetreffende regels en om een oplossing te vinden 
die strookt met het Gemeenschapsrecht.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat het Oxford Brookes Institute evenveel collegegeld 
vraagt van Britse studenten als van onderdanen van de Europese Unie. Daarmee strookt het 
collegegeld van het Oxford Brookes Institute met de voorschriften van het recht van de 
Europese Unie, waarin staat dat elke inwoner van de Europese Unie die wettig verblijft op het 
grondgebied van de lidstaat van ontvangst op dezelfde manier behandeld moet worden als de 
onderdanen van deze lidstaat wat betreft de voorwaarden voor de toegang tot hoger en 
universitair onderwijs.

Wat betreft het collegegeld dat door de Open University wordt gevraagd, wordt in het 
onderzoek van de Commissie bevestigd dat er sprake is van een verschil in de behandeling
van studenten die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk, in Ierland en op het Europese
vasteland. Dit verschil in behandeling zou in strijd kunnen zijn met het recht van de Europese 
Unie. De Commissie is immers van mening dat op het gebied van onderwijs op afstand, op 
grond van de artikelen 18, 20 en 165 van het VWEU in hun onderlinge samenhang gelezen, 
elke Europese burger op basis van gelijkheid moet worden behandeld wat betreft de 
voorwaarden voor toegang tot studies en opleidingen, in het bijzonder wat betreft het 
collegegeld.

                                               
1Arrest van 21 juni, 1988, zaak 39/86 (Lair), zie ook het arrest van 13 februari 1985 in zaak 293/8321 (Gravier).
2 Arrest van 12 februari 1974, Sotgiu, 152/73, punt 11.
3 Arrest van 16 januari 2003, Commissie/Italië, C-388/01, punt 14.
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De jurisprudentie stelt dat de regels voor gelijke behandeling niet alleen openlijke 
discriminatie op grond van nationaliteit verbieden, maar ook alle verborgen vormen van 
discriminatie die, door toepassing van andere onderscheidende criteria, in feite leiden tot 
hetzelfde resultaat. Zo kan een voorwaarde omtrent de woonplaats, uit de aard der zaak, in het 
bijzonder nadelig zijn voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie. Het Hof heeft 
benadrukt dat als er sprake is van onrechtstreekse discriminatie, een verschil in behandeling 
gerechtvaardigd kan worden als deze gebaseerd is op objectieve overwegingen, onafhankelijk 
van de nationaliteit van de betrokken personen, en indien deze evenredig is en nodig voor het 
bereiken van een legitiem doel.

In dit verband heeft de Commissie contact opgenomen met de bevoegde autoriteiten van het 
Verenigd Koninkrijk om na te gaan of het recht van de Europese Unie in deze zaak op de 
juiste wijze is toegepast.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

De Commissie heeft een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk gestart om een 
oplossing te vinden die strookt met het Unierecht. Te dien einde is op 4 juni 2010 een met 
redenen omkleed advies gestuurd aan de Britse autoriteiten, die op 3 augustus 2010 hierop 
gereageerd hebben door de verschillen in inschrijvingskosten voor ingezeten en niet-ingezeten
studenten te motiveren op grond van de extra kosten die ontstaan bij het organiseren van 
studiedagen en examens in de andere landen van de Unie.

De Commissie is nog bezig de door het Verenigd Koninkrijk aangevoerde argumenten te 
analyseren en zij buigt zich hierbij vooral over de evenredigheid van de door het Verenigd 
Koninkrijk genomen maatregelen.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

In hun antwoord op het met redenen omkleed advies van de Commissie hebben de Britse 
autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van de toezegging van de Open University om de 
verschillen in inschrijvingskosten voor ingezeten en niet-ingezeten studenten te verminderen, 
zodat hierin slechts de extra kosten tot uiting komen die verband houden met het organiseren 
van studiedagen en examens in de andere landen van de Unie. Op basis van deze elementen is 
de Commissie van oordeel dat de resterende verschillen door objectieve redenen
gerechtvaardigd zijn en heeft zij op 27 januari 2011 besloten het inbreukdossier in verband 
met deze zaak te seponeren.


