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11 De EER student in België
Inleiding
Elke onderdaan van een lidstaat van de EU/EER kan aan een Belgische onderwijsinstelling
komen studeren zonder eerst een visum te moeten aanvragen. Toch zal hij of zij aan enkele
voorwaarden moeten voldoen.

11.1 Voorwaarden om het verblijfsrecht als student te verkrijgen.
Het moet gaan om een EU onderdaan die zelf naar België komt om er te studeren. Kinderen
van een EU-werknemer in België, die in België naar school gaan, zijn dus geen EU-studenten,
maar wel gezinsherenigers.
11.1.1 Wat is een E.U student?

Elke jongere die onderdaan is van een lidstaat van de Europese Gemeenschap en die zich naar
België begeeft om er een opleiding aan een erkende instelling te volgen.
Een EU-onderdaan kan naar België komen studeren indien hij:
Regelmatig ingeschreven is. Hieruit volgt dat een vrije student dus niet in aanmerking komt.
Hier geldt ook dat het inschrijvingsgeld voor een EER student nooit hoger mag liggen dan
voor Belgische studenten.
Onderwijs volgt in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school. Een
privé-school, die niet erkend, noch gesubsidieerd wordt door de Belgische staat, komt dus niet
in aanmerking.
Studies volgt die een voorbereiding op een beroep zijn.
Studies hoger onderwijs.
Studies die voorbereiden op hoger onderwijs; zoals taalcursussen.
Lager onderwijs en lager secundair onderwijs komen volgens de Belgische wetgeving
niet in aanmerking, maar dit is strijdig met de EU richtlijn, die ook deze leerlingen
gebruik laat maken van het vrij verkeer voor studenten.
Van de studies zijn hoofdbezigheid maakt. Dit betekent dat de EER student een volledig
uurrooster moet hebben, enkele lessen per week zullen dus niet volstaan. Voltijds
avondonderwijs kan wel aanvaard worden.
Over een ziekteverzekering beschikt voor zichzelf die alle risico’s dekt.
Over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te vermijden dat hij ten laste valt van het
OCMW. Deze bestaansmiddelen kunnen verworven worden door:
Bij te klussen tijdens het academiejaar.
Een studiebeurs.
De vereiste van voldoende bestaansmiddelen belet niet dat de student op een
bepaald tijdstip beroep kan doen op OCMW steun.
De student hoeft niet formeel te bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen
beschikt, een éénvoudige verklaring is voldoende.
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11.1.2 Aanvraagprocedure?
De student moet zich aanmelden bij het gemeentebestuur met de volgende documenten:
Een nationale identiteitskaart, een geldig paspoort of andere middelen waarmee hij
ondubbelzinnig zijn nationaliteit kan aantonen.
Een inschrijvingsbewijs van een door de staat georganiseerde, erkende of
gesubsidieerde onderwijsinstelling.
Een geldige ziektekostenverzekering.
Een bewijs dat de student over toereikende bestaansmiddelen beschikt.
Pas na voorlegging van deze documenten zal de gemeente een blauwe kaart afleveren. Deze is
meestal geldig tot 31 oktober van het lopende academiejaar en moet jaarlijks vernieuwd worden.
Als de student bovenstaande bewijzen nog niet kan voorleggen, zal hij een paarse kaart krijgen. Deze
is geldig voor drie maanden en een bijlage 19ter waarop de ontbrekende documenten staan. Als hij
binnen deze periode de nodige documenten voorlegt, krijgt hij een blauwe kaart.
Opgelet: studenten die in België verblijven in het kader van een uitwisselingsprogramma, zoals
Socrates of Erasmus, krijgen enkel een paarse kaart voor de duur van het programma en geen
blauwe kaart.

11.2 Verlengingen?
Voor de verlenging van zijn verblijfsdocument is het de bedoeling dat de student een nieuw
inschrijvingsbewijs en bewijs van ziektekostenverzekering voorlegt. Een nieuwe verklaring van
voldoende bestaansmiddelen is niet meer nodig.

11.3 Uitzonderingen?
Een EER student die in België studeert, maar die in een buurland woont en wekelijks terugkeert, wordt
bij ons niet in het Rijksregister ingeschreven. Op voorlegging van een inschrijvingsbewijs van een
onderwijsinstelling krijgt hij een bijlage 33. Deze is geldig tot 31 oktober van het lopende
academiejaar.
Een EER student die in België woont, maar in een buurland studeert, krijgt een paarse kaart, die
geldig is voor 3 maanden.
Op voorlegging van een geldig inschrijvingsattest wordt deze kaart verlengd tot 31 oktober van het
lopende academiejaar.

11.4 Taaltest?
Het is meestal zo dat je als buitenlandse student bij inschrijving aan een hogeschool of universiteit
moet kunnen bewijzen dat je de taal van de opleiding die u gekozen hebt voldoende beheerst.
Meestal wordt er gevraagd om een taaltest af te leggen, die overeen stemt met het niveau B2 van het
Europese referentiekader.
Als je slaagt voor de test, krijg je een taalattest. Dit attest kan je dan gebruiken bij je inschrijving. Wie
niet slaagt, kan zich nog altijd inschrijven voor een voorbereidende cursus of kan via zelfstudie
proberen om de test nog eens af te leggen.
Deze testen zijn niet alleen noodzakelijk om je kennis Nederlands te bewijzen, maar ook voor andere
talen, zoals het Engels of Frans.
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11.5 Studiebeurzen?
Momenteel kunnen buitenlandse studenten een Vlaamse studiebeurs krijgen als ze:
Kind zijn van een EU-burger die in België werkt of gewerkt heeft.
Geen EU-burger zijn, maar over een permanente verblijfsvergunning beschikken,
bijvoorbeeld als erkend vluchteling.
Vanaf academiejaar 2006-2007 komen er 4 nieuwe categorieën bij:
Kinderen van een EU-burger die in België werkt of gewerkt heeft als zelfstandige.
EU-studenten die zelf in België werken of gewerkt hebben als werknemer of
zelfstandige.
EU-studenten die al 5 jaar onafgebroken in België verblijven.
Slachtoffers van mensenhandel.
Volgens bronnen op het departement Onderwijs en Vorming schat men in dat de nieuwe regels zullen
zorgen voor een 300 tal extra aanvragen.

11.6 Erkenning en gelijkwaardigheid diploma’s?
Onder “zekere voorwaarden” kan een buitenlands diploma als gelijkwaardig erkend worden, met een
in de Vlaamse Gemeenschap verworven diploma. Onder invloed van de Europese regelgeving wordt
er nu meer de nadruk gelegd op het aspect van de erkenning dan dat van de gelijkwaardigheid.
Er is vanzelfsprekend ook een verschil tussen de academische en de professionele gelijkwaardigheid.
De academische gelijkwaardigheid is een onderwijsaangelegenheid en dus een bevoegdheid van de
Vlaamse Gemeenschap. Het is dus de Vlaamse Gemeenschap die bepaalt of een diploma wordt
erkend of niet.

11.7 Niet EER student?
De niet EER student wordt slechts ingeschreven voor de duur van zijn studies. Hij dient dus in het
bezit te zijn van een geldige reispas en een machtiging tot voorlopig verblijf. Daartoe wordt een
aanvraag ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post en worden volgende
documenten ingediend:
Een attest afgegeven door een door de staat georganiseerde, erkende of
gesubsidieerde onderwijsinstelling.
Het bewijs dat de vreemdeling voldoende bestaansmiddelen heeft.
Een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet is aangetast door ziekten, bij
wet opgesomd.
Getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is geweest wegens misdrijven of
wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan 18 jaar.
Het bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister dat hem wordt afgegeven wordt jaarlijks
verlengd (tot 31 oktober) op voorwaarde dat de student het bewijs dienaangaande geeft.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.
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