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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 88/2006, ingediend door Claus Dieter Most (Duitse nationaliteit), over 
problemen in verband met een vergoeding voor een vakopleiding.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Duitser die in Frankrijk (Elzas) woont en sinds 2003 werkloos is. 
Volgens het arbeidsbureau in Duitsland zouden zijn kansen op een nieuwe baan in zijn 
oude vak (magazijnmedewerker) gering zijn. Voor een omscholing tot verpleger werd 
hij te oud geacht. In april 2005 vond hij een baan als treinmachinist. Om deze baan te 
krijgen zou eerst echter een vakopleiding moeten volgen in Leipzig. Indiener vroeg 
daarop zowel in Frankrijk als in Duitsland een vergoeding van de kosten van zijn 
vakopleiding. Zijn aanvraag werd in Frankrijk afgewezen omdat de opleiding niet in 
Frankrijk plaatsvond. In Duitsland werd de aanvraag eveneens afgewezen hoewel 
indiener de schriftelijke toezegging van zijn toekomstige werkgever had dat hij een 
vaste aanstelling zou krijgen zodra hij zijn vakopleiding succesvol zou hebben afgerond. 
Een bezwaarschrift tegen dit besluit werd afgewezen, evenals het voorstel van indiener 
voor een renteloze lening om de opleiding te bekostigen. Indiener is toch begonnen aan 
de opleiding en betaalt deze nu uit eigen zak. Dit kost hem circa 15 000 à 20 000 euro, 
een bedrag dat hij slechts met zeer grote moeite kan opbrengen. Hij ziet het echter als de 
enige uitweg uit zijn werklozenbestaan. Indiener stelt dat de kosten van de 
werkloosheidsuitkering die hij in Frankrijk ontvangt op Duitsland worden verhaald. Hij 
vraagt zich af waarom in Europa hetzelfde niet zou kunnen gelden voor steungelden ten 
behoeve van om- en bijscholing, te meer daar het bedrijf waarvoor hij gaat werken te 
kennen heeft gegeven ook in Frankrijk actief te willen worden, zodat hij ook daar zou 
kunnen werken. Hij vindt dat in een verenigd Europa niet alleen het vrije verkeer van 
werknemers in de EU moet worden gewaarborgd, maar ook om- en bijscholing 
grensoverschrijdend zou moeten worden bevorderd. Hij verzoekt het Europees 
Parlement om hulp.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 oktober 2006.

I. Samenvatting
Indiener, een ingezetene van Duitsland die sinds 1997 woonachtig is in Frankrijk, is op 1 
maart 2003 werkloos geworden. Hij heeft tot 20 april 2004 een werkloosheidsuitkering 
ontvangen. In April 2005 heeft hij een baan gevonden als treinconducteur in Duitsland, 
waarvoor hij een speciale opleiding moest volgen in Leipzig, Duitsland. Zijn aanvraag voor 
terugbetaling van de kosten van de vakopleiding is door het Duitse werkloosheidsorgaan en 
blijkbaar ook door het Franse werkloosheidsorgaan afgewezen.

II. Klacht
Indiener beklaagt zich over het feit dat hij geen financiële steun ontvangt van de Duitse of 
Franse werkloosheidsorganen.

III. Opmerkingen van de Commissie
De bepalingen van de Gemeenschap inzake werkloosheidsuitkeringen, zoals vastgelegd in 
(met name) Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen1, hebben als algemene regel dat slechts één lidstaat bevoegd is om de uitkering te 
betalen. Nadat is vastgesteld welke lidstaat dit is, is de betreffende lidstaat vrij om de details 
van zijn eigen sociale zekerheidsstelsel vast te leggen, zoals welke uitkeringen worden 
verstrekt, de voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering of hoe deze uitkeringen 
worden berekend, aangezien EU-wetgeving op het gebied van sociale zekerheid gericht is op
coördinatie en niet op harmonisatie van de sociale zekerheidsstelsels, mits basisbeginselen
zoals gelijke behandeling en non-discriminatie worden gewaarborgd.
Uit de beschrijving van indiener wordt niet duidelijk of de bevoegde lidstaat Duitsland of 
Frankrijk is. Maar het lijkt erop dat indiener noch aan de Duitse noch aan de Franse nationale 
voorwaarden voor het recht op een vakopleiding heeft voldaan.

IV. Conclusie
De Commissie dient het verzoekschrift nader te onderzoeken, met name wat het bepalen van 
de bevoegde lidstaat betreft. De Commissie heeft contact opgenomen met indiener om 
aanvullende informatie te verkrijgen en zal het Parlement op de hoogte houden van het 
vervolg in deze zaak.

  
1 Zoals gewijzigd door Verordening (EG) nr. 629/2006 (PB nr. L 114/1, van 27.4.2006)


