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Betreft: Verzoekschrift nr. 0328/2013, ingediend door David Reiling (Britse nationaliteit), 
over de toegang tot Maltese openbare scholen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener vraagt zich af waarom het kinderen van EU-ingezetenen op schoolleeftijd niet is 
toegestaan om naar een Maltese openbare school te gaan. De autoriteiten vragen eerst om een 
e-verblijfskaart, die ze nog niet hebben. Hij vraagt het Europees Parlement om tussenkomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 mei 2014

De indiener stelt dat niet-Maltese EU-burgers die in Malta wonen en hun kinderen naar 
plaatselijke scholen willen sturen hun e-verblijfskaart moeten voorleggen bij ondertekening 
van de inschrijvingsformulieren. Omdat gebleken is dat de meerderheid van de onlangs 
aangekomen EU-migranten wegens langdurige interne procedures nog niet over deze nieuwe 
e-verblijfskaarten beschikt, beweert de indiener dat deze situatie in strijd is met de EU-
rechtsvoorschriften.

De Commissie merkt op dat zij hierover reeds diverse klachten heeft ontvangen die ze 
momenteel onderzoekt. De Commissie kan, in afwachting van de beoordeling van deze 
situatie, aan de Commissie verzoekschriften en de indiener de volgende eerste analyse 
voorleggen.
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Het is belangrijk te onderstrepen dat lidstaten geheel verantwoordelijk zijn voor de inhoud en 
de organisatie van hun onderwijssysteem. Bij de uitvoering van dergelijke 
verantwoordelijkheden moeten de bevoegde nationale autoriteiten echter de toepasselijke 
beginselen van het Europees recht naleven: de beginselen van niet-discriminatie op basis van 
nationaliteit en vrij verkeer. In dit verband merkt de Commissie op dat het Hof van Justitie 
heeft geoordeeld dat het in artikel 18 van het VWEU neergelegde beginsel van gelijke 
behandeling niet alleen directe discriminatie op grond van nationaliteit, maar ook alle 
verkapte vormen van discriminatie, die door toepassing van andere onderscheidingscriteria in 
feite tot hetzelfde resultaat leiden (zie met name zaak C-73/08 Bressol en anderen [2010] , 
Jurispr. blz. I-2735, punt 40). Omdat uitsluitend niet-Maltese EU-burgers over een e-
verblijfskaart moeten beschikken en de afronding van de procedure om kinderen in 
plaatselijke scholen en opleidingsinstellingen in te schrijven afhankelijk lijkt van het 
voorleggen van die e-verblijfskaart, kan dergelijke praktijk dan ook als indirect 
discriminerend worden beschouwd1, tenzij gerechtvaardigd op basis van objectieve 
overwegingen die losstaan van de nationaliteit van de betrokken personen en die evenredig 
zijn aan het legitieme doel (Bressol en anderen, lid 41).  

Bovendien kan overeenkomstig artikel 25 van Richtlijn 2004/38/EG2 het bezit van een 
inschrijvingsbewijs, van een document ter staving van duurzaam verblijf, van een verklaring 
dat een aanvraag om een verblijfskaart voor familieleden is ingediend, van een verblijfskaart 
of van een duurzame verblijfskaart, in geen geval als voorwaarde worden vooropgesteld voor 
de uitoefening van een recht of het vervullen van een administratieve formaliteit, aangezien 
voor het doen gelden van rechten elk ander bewijsmiddel is toegestaan.

Nochtans is, zoals hierboven vermeld, een bijkomende beoordeling van de situatie 
noodzakelijk. 

Conclusie

De Commissie onderzoekt deze zaken momenteel en zal de Commissie verzoekschriften naar 
behoren op de hoogte houden van de uitkomst van dit onderzoek.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 februari 2015

Zoals de Commissie in haar eerste antwoord heeft aangegeven, is zij van opvatting dat de 
vermeende praktijk dat kinderen van niet-Maltese EU-burgers enkel in plaatselijke scholen en 
opleidingsinstellingen kunnen worden ingeschreven mits zij een e-verblijfskaart voorleggen, 
als indirecte discriminatie kan worden beschouwd3, tenzij gerechtvaardigd op basis van 

                                               
1 Het Hof heeft namelijk consequent geoordeeld dat een bepaling van het nationaal recht als indirecte 
discriminatie moet worden beschouwd indien zij naar haar aard burgers van andere lidstaten meer kan treffen 
dan nationale burgers en indien er een bijkomend risico bestaat dat zij meer in het bijzonder de eerste groep met 
name zal benadelen (zie genoemd arrest in Bressol en anderen, lid 41).
2 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB 2004 L 158, 
blz. 77, rectificaties PB 2004 L 229, blz. 35 en PB 2005 L 197, blz. 34).
3 Het Hof heeft namelijk consequent geoordeeld dat een bepaling van het nationaal recht als indirecte 
discriminatie moet worden beschouwd indien zij naar haar aard burgers van andere lidstaten meer kan treffen 
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objectieve overwegingen die losstaan van de nationaliteit van de betrokken personen en die 
evenredig zijn aan het legitieme doel (Bressol en anderen, lid 41).  De Commissie heeft er in 
haar eerste antwoord eveneens aan herinnerd dat, overeenkomstig artikel 25 van 

Richtlijn 2004/38/EG1, de uitoefening van een recht of het vervullen van een administratieve 
formaliteit in geen geval afhankelijk mag zijn van het bezit van een inschrijvingsbewijs, van 
een document ter staving van duurzaam verblijf, van een verklaring dat een aanvraag om een 
verblijfskaart voor familieleden is ingediend, van een verblijfskaart of van een duurzame 
verblijfskaart. Voor het doen gelden van rechten is in feite elk ander bewijsmiddel toegestaan.

De Commissie heeft derhalve contact opgenomen met de Maltese autoriteiten, teneinde meer 
duidelijkheid en aanvullende informatie over deze kwesties te verkrijgen. De Maltese 
autoriteiten hebben onderstreept dat het voorleggen van de e-verblijfskaart in geen geval een 
voorwaarde is om leerlingen in plaatselijke scholen in te schrijven en dat de aanvrager (d.i. de 
ouder) daarentegen elk document mag indienen waarmee de vaste verblijfplaats kan worden 
aangetoond (met inbegrip van bijvoorbeeld water- en elektriciteitsrekeningen op naam en 
adres van de ouder). De Maltese autoriteiten hebben de Commissie eveneens meegedeeld dat 
ze - met name door middel van voorlichtingsbijeenkomsten - maatregelen hebben genomen 
om ervoor te zorgen dat scholen en de betrokken overheidsdiensten van de vereisten in artikel 
25 van Richtlijn 2004/38/EG op de hoogte zijn. 

Conclusie

In het licht van de informatie die door de Maltese autoriteiten is verstrekt, merkt de 
Commissie op dat het bestaan van een discriminerende administratieve praktijk, zoals de 
indiener beweert, niet kan worden bewezen en dat de Commissie daarom in deze zaak geen 
bijkomend onderzoek dient uit te voeren. 

                                                                                                                                                  
dan nationale burgers en indien er een bijkomend risico bestaat dat zij meer in het bijzonder de eerste groep met 
name zal benadelen (zie genoemd arrest in Bressol en anderen, lid 41).
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB 2004 L 158, 
blz. 77, rectificaties PB 2004 L 229, blz. 35 en PB 2005 L 197, blz. 34).


