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Betreft: Vorderingen wat betreft de uitvoering van de aanbeveling inzake een kwaliteitskader voor 
stages 

Onlangs heeft de OESO een verslag gepubliceerd met als titel "Skills Outlook 2015 - Youth, Skills and 
Employability" (Visie op vaardigheden 2015 - Jongeren, vaardigheden en inzetbaarheid), waarin zij 
onder meer wijst op abusieve praktijken door bedrijven die stagiairs in dienst nemen en hen de taken 
van werknemers laten uitvoeren. Het misbruik van stages heeft tot een uitsluiting van noodzakelijke en 
structurele banen geleid. In de aanbeveling van de Raad over een kwaliteitskader voor stages wordt 
benadrukt dat er geen duidelijkheid bestaat over de arbeidsvoorwaarden en leerinhoud van stages en 
dat dit kan leiden tot het gebruik van stagiairs als een vorm van goedkope of zelfs onbetaalde arbeid. 

Deze situatie komt helaas vooral voor in landen met een hoge jongerenwerkloosheid. Het aannemen 
van stagiairs als werknemers van een bedrijf gebeurt niet met het oog op hun opleiding of met als doel 
hun vaardigheden te vergroten zodat zij gemakkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. 
Integendeel, sommige bedrijven beschouwen stages als een manier om hun loonkosten te verlagen 
en zo hun kortetermijnwinst veilig te stellen, hetgeen echter een gevaar inhoudt voor hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling op lange termijn. 

In de aanbeveling staat dat de Commissie toezicht moet houden op de vorderingen van de lidstaten 
op dit vlak. 

1. Heeft de Commissie de informatie over de door de lidstaten genomen beleidsmaatregelen tot 
uitvoering van deze aanbeveling geanalyseerd? 

2. Houdt de Commissie toezicht op de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om ervoor te 
zorgen dat stagiairs niet als werknemers worden ingezet maar de kans krijgen de nodige 
vaardigheden te verwerven om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden? 


