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Betreft: Verzoekschrift 0814/2011, ingediend door Sara Consuegra (Belgische 
nationaliteit), over oneerlijke verdeling van studiekosten voor internationale 
studenten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Belgische die aan een Nederlandse universiteit een studie volgt. Zij heeft 
vastgesteld dat een Nederlander die in België studeert veel lagere studiekosten heeft dan een 
Belg die in Nederland studeert. Zij is van mening dat studenten die buiten het Erasmus-
programma in het buitenland studeren, worden geconfronteerd met financiële regelingen die 
studeren in een ander land bemoeilijken. Zij verzoekt om een evenwichtigere verdeling van de 
studiekosten voor internationale studenten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De Commissie neemt er nota van dat indienster protesteert tegen de oneerlijke verdeling van 
de studiekosten voor internationale studenten, aangezien sommige regeringen hun financiële 
middelen aanwenden om de studiekosten te beperken, terwijl andere regeringen de prioriteit 
geven aan studiefinanciering. Indienster haalt het voorbeeld aan van een Belgische student die 
in Nederland studeert en die, doordat de Belgische regering geen financiële steun geeft, hij of 
zij niet in aanmerking komt voor Nederlandse financiële steun en de inschrijvingskosten aan 
de Nederlandse universiteiten hoger liggen, uit financieel oogpunt slechter af is dan een 
Nederlandse student die in België studeert, die kan profiteren van de lagere 
inschrijvingskosten aan Belgische universiteiten en van de financiële steun van de 
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Nederlandse regering.

De Commissie wenst eraan te herinneren dat hoewel de lidstaten krachtens artikel 165 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) verantwoordelijk zijn voor 
de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel, die bevoegdheid 
uitgeoefend moet worden in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en met 
name met de bepalingen van de Verdragen inzake het recht vrij op het grondgebied van de 
lidstaten te reizen en te verblijven (artikel 21 VWEU) en het verbod op discriminatie op grond 
van nationaliteit zoals bepaald in het Verdrag (artikel 18 VWEU). De Commissie merkt 
evenwel op dat het tot stand brengen van een evenwichtigere verdeling van de studiekosten 
voor internationale studenten – waarom indienster verzoekt – een zekere mate van 
harmonisatie vereist van de wetten en de regelgeving van de lidstaten op dat domein. 
Aangezien zulke mogelijkheid krachtens lid 4 van het vermelde artikel 165 VWEU is 
uitgesloten op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding, kan het verzoek van indienster 
niet ingewilligd worden in het kader van het EU-recht.


