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Betreft: Verzoekschrift 0081/2011, ingediend door M. M. (Bulgaarse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster werd in 2006 als buitenlandse student ingeschreven aan de universiteit van Sofia en 
betaalde een bijzondere jaarlijkse onderwijsvergoeding voor buitenlanders. In 2008 verwierf 
indienster de Bulgaarse nationaliteit en zou zij slechts het veel lagere collegegeld hoeven te 
betalen dat van Bulgaarse studenten wordt verlangd. De universiteit stelde zich echter op het 
standpunt dat alleen de nationaliteit op het moment van inschrijving telt, wat indienster als 
absurd beschouwt. Aangezien indienster van mening is dat zij het slachtoffer is van 
discriminatie op grond van nationaliteit en ze zich tevergeefs tot het Bulgaarse ministerie van 
Onderwijs heeft gewend, verzoekt zij het Europees Parlement om de zaak in behandeling te 
nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011.

De door indienster ingediende zaak en de door haar verstrekte informatie doen de Commissie 
denken aan een klacht die zij drie jaar geleden heeft behandeld: de Bulgaarse autoriteiten 
weigerden toen om het voordeel van een lager collegegeld dat aan Bulgaarse studenten wordt 
toegekend toe te passen, omdat klaagster niet tot de universiteit was toegelaten volgens de 
regels voor Bulgaarse studenten, namelijk door te slagen voor het toelatingsexamen. Klaagster 
was in die kwestie namelijk toegelaten op basis van de overdracht van haar dossier van de 
universiteit "Cyril et Méthode", Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 
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alwaar zij haar eerste studiejaar had gevolgd. Tijdens de behandeling van het dossier merkten 
de Bulgaarse autoriteiten op dat, bij circulaire van het Ministerie van Financiën van 15 
februari 2007 en na de toetreding van de Republiek Bulgarije tot de Europese Unie op 1 
januari 2007, het collegegeld voor studenten uit een lidstaat van de Europese Unie en de 
Europese Economische Ruimte vanaf het tweede semester van het universitaire jaar 2006-
2007 in overeenstemming is gebracht met het collegegeld van Bulgaarse studenten, 
onafhankelijk van hun studiejaar, dat wil zeggen voor alle studiejaren. Bovendien heeft de 
verordening van 2 juni 2007 met betrekking tot de bevestiging van inschrijvingskosten voor 
de toelating tot openbare instellingen voor hoger onderwijs vanaf het academische jaar 
2007/2008 de bovengenoemde circulaire bevestigd, door het beginsel van gelijke behandeling 
tussen gemeenschapsonderdanen en Bulgaarse ingezetenen te waarborgen. Hierna was de 
Commissie van mening dat de Republiek Bulgarije zich had gehouden aan het beginsel van 
non-discriminatie wat betreft studenten uit andere lidstaten en werd de zaak als afgedaan 
beschouwd.

Indienster heeft aanvullende informatie gestuurd die de diensten van de Europese Commissie 
bereikte in juli 2011. Uit dit document blijkt dat er twee soorten toelatingsexamens bestaan 
voor het hoger onderwijs in Bulgarije: een examen dat bedoeld is voor Bulgaarse 
staatsburgers en een ander examen voor buitenlanders. Aan de hand van het soort 
toelatingsexamen wordt bepaald welk bedrag van het collegegeld aan de student wordt 
opgelegd. Indienster heeft het toelatingsexamen voor buitenlandse kandidaten moeten 
afleggen, omdat zij toen de Armeense nationaliteit had. Als gevolg daarvan moest zij een 
hoger bedrag voor het jaarlijkse collegegeld betalen dan de Bulgaarse studenten. Indienster 
heeft in 2009 de Bulgaarse nationaliteit verkregen bij decreet van de Bulgaarse regering op 23 
juni 2009.

De Europese Commissie is van mening dat de Bulgaarse autoriteiten om opheldering moet 
worden gevraagd over het feit dat het collegegeld afhankelijk is van het type 
toelatingsexamen om aan de universiteit te worden toegelaten, en in het bijzonder over de 
behandeling van kandidaat-studenten uit lidstaten van de Europese Unie.

Derhalve zijn de diensten van de Commissie een onderzoek gestart met als doel om via 
contacten met de autoriteiten van de betreffende lidstaat snelle (termijn van 10 weken) en 
passende oplossingen voor de kwesties te vinden wat betreft de klachten inzake de 
interpretatie en tenuitvoerlegging van het recht van de Europese Unie. 

De Europese Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013.

De Europese Commissie heeft een brief geschreven aan de Bulgaarse autoriteiten waarin zij 
verzocht om informatie over hun beleid inzake collegegeld. In hun antwoord van 19 
november 2012 verstrekten de Bulgaarse autoriteiten gedetailleerde informatie over de wet 
inzake hoger onderwijs (ZVO, bekendgemaakt als SG nr. 83 van 2005, van kracht sinds 1 
januari 2007) die was gewijzigd om burgers uit andere lidstaten van de Europese Unie en de 
Europese Economische Ruimte dezelfde rechten te verlenen als Bulgaarse burgers met 
betrekking tot de toelating en het collegegeld bij Bulgaarse hogeronderwijsinstellingen vanaf 
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de datum van toetreding van Bulgarije tot de EU op 1 januari 2007.

In het bijzonder geldt het volgende:

- Artikel 68, lid 7, van de wet inzake hoger onderwijs bepaalt dat studenten en 
postdoctorale studenten die burgers zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte onder dezelfde voorwaarden dienen te worden toegelaten als Bulgaarse 
burgers.

- Artikel 95, lid 8, van de wet inzake hoger onderwijs bepaalt dat studenten en 
postdoctorale studenten die burgers zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte onder dezelfde voorwaarden collegegeld dienen te betalen als Bulgaarse 
burgers. 

Gedetailleerde bepalingen zijn vastgesteld met betrekking tot de mogelijkheid van het 
verstrekken van beurzen en verlenen van collegegeldvrijstellingen aan studenten en 
afgestudeerden die zijn ingeschreven voor postdoctorale programma's, afhankelijk van de 
accreditatiescore van de universiteit en volgens de voorwaarden zoals voorzien in het 
reglement van de hogeronderwijsinstelling en het contract tussen de studenten en de 
hogeronderwijsinstelling.

Omdat er op basis van de bovengenoemde informatie sprake lijkt te zijn van een gelijke 
behandeling van Bulgaarse burgers en EU-burgers uit andere lidstaten, heeft de situatie die 
het voorwerp vormt van de onderhavige klacht slechts betrekking op de datum die in 
aanmerking dient te worden genomen bij de toepassing van het lagere collegegeldtarief: 
namelijk de vraag of dit de datum van de eerste inschrijving als student moet zijn –waarvoor 
in de Bulgaarse wetgeving is gekozen – of de datum van de jaarlijkse inschrijving als student, 
zoals door klaagster wordt betoogd. 

De gunstigste keuze voor studenten zou zijn de inschrijving bij een universiteit te zien als iets 
wat ieder jaar moet worden hernieuwd – en volgens deze optie zou indienster een lager 
collegegeld hebben moeten betalen vanaf het jaar volgend op het verkrijgen van de Bulgaarse 
nationaliteit. De striktere optie is de inschrijving bij een universiteit te zien als iets wat zich 
uitstrekt over een volledige cyclus van vakken (bijvoorbeeld de cyclus die leidt tot een 
bachelordiploma). In dit geval zou het lagere collegegeld van toepassing zijn vanaf het begin 
van de cyclus die leidt tot het volgende diploma, d.w.z. het masterdiploma. Het beginnen met 
een masterstudie moet daarom worden beschouwd als nieuwe inschrijving. 

De Bulgaarse autoriteiten hebben gekozen voor de laatstgenoemde, striktere optie.

Conclusie

De Europese Commissie is van mening dat het besluit van de Bulgaarse autoriteiten om te 
kiezen voor de striktere optie niet in strijd is met de bepalingen van de EU-wetgeving en meer 
in het bijzonder met die bepalingen die discriminatie op grond van nationaliteit verbieden 
overeenkomstig artikel 18, VWEU. De wettelijke bepalingen in kwestie - en daarmee het 
lagere collegegeldtarief - zijn zonder onderscheid van toepassing op Bulgaarse burgers en alle 
EU-burgers en de klaagster is in ieder geval in het bezit van de Bulgaarse nationaliteit.
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De bepalingen van het Handvest van de grondrechten die discriminatie verbieden, kunnen 
evenmin worden toegepast, omdat zij slechts van toepassing zijn op de EU-instellingen en de 
lidstaten bij het ten uitvoer leggen van EU-wetgeving.

Bovendien is er, in een zaak als onderhavige, waarin een Bulgaarse burger een klacht indient 
met betrekking tot de wijze waarop zij in Bulgarije is behandeld door de Bulgaarse 
autoriteiten, geen sprake van een grensoverschrijdende component die een optreden van de 
Europese Commissie zou rechtvaardigen. De zaak zou dan ook moeten worden behandeld 
vanuit het oogpunt van het nationale recht en klaagster heeft de situatie, volgens haar eigen 
uiteenzetting van de feiten, inderdaad reeds onder de aandacht gebracht van de nationale 
autoriteiten.

Tot slot wil de Europese Commissie het Europees Parlement mededelen dat de situatie die 
voorwerp is van de onderhavige klacht niet onder de bevoegdheden valt die middels het 
Verdrag aan de Commissie zijn verleend. 


