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Verzoekschrift 0396/2004, ingediend door Andrea Raccanelli (Italiaanse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit van doctoraalstudenten uit de 
EU bij het Max Planck Instituut in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indienster biedt het Max Planck Instituut Duitse doctoraalstudenten een vast 
arbeidscontract, terwijl voor doctoraalstudenten uit andere lidstaten van de EU slechts een 
beurs beschikbaar is waarover geen sociale lasten worden geheven. De netto-inkomsten voor 
de beurzen zijn lager dan die van de overeenkomsten, en dus is indienster van mening dat 
studenten uit andere EU-landen dan Duitsland worden gediscrimineerd en artikel 39 van het 
Verdrag overtreden. Desgevraagd antwoordde het Max Planck Instituut dat de door de 
federale commissie van Bond en deelstaten opgestelde voorschriften dit verschil in 
behandeling noodzakelijk maakten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 oktober 2005

De brief van indienster die naar het Europees Parlement werd gestuurd, was ook aan de 
Europese Commissie gericht. De Commissie heeft de zaak als een officiële klacht 
geregistreerd en heeft contact met indienster gezocht. De Commissie heeft deze kwestie mede 
in het kader van twee schriftelijke vragen (nr. 62/04 en 1813/04) behandeld. Indienster 
beweert dat burgers van andere EU-lidstaten niet op dezelfde manier als Duitse onderdanen 
toegang hebben tot onderzoeksfuncties bij het Duitse Max Planck Instituut waarvoor een 
arbeidscontract wordt aangeboden, maar systematisch een beurs krijgen.

Ingezetenen van de EU hebben het recht in andere lidstaten te werken (artikel 39 van het EG-
Verdrag). Dit recht op vrij verkeer van werknemers omvat ook het recht op een gelijke 
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toegang tot de arbeidsmarkt en op een gelijke behandeling wat de arbeidsvoorwaarden betreft 
als onderdanen van de ontvangende lidstaat hebben.

Op grond van artikel 39 moeten onderdanen van andere EU-lidstaten derhalve op dezelfde 
wijze als Duitse onderdanen in staat worden gesteld te solliciteren naar een functie als 
onderzoeker bij het Duitse Max Planck Instituut waarvoor een arbeidscontract wordt 
aangeboden (zoals BAT IIa/2, waarnaar in de schriftelijke vraag wordt verwezen).

De diensten van de Commissie vragen zich af of deze situatie wel in overeenstemming is met 
de EG-verordeningen over het vrije verkeer van werknemers. Nadat indienster ermee had 
ingestemd tijdens de procedure met naam en toenaam te worden genoemd, hebben de diensten 
van de Commissie de Duitse overheid verzocht haar standpunt over deze kwestie te geven.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften van de verdere 
ontwikkelingen in dezen op de hoogte houden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

De diensten van de Commissie hebben de Duitse overheid gevraagd naar haar standpunt 
inzake deze kwestie. De Duitse overheid heeft de diensten van de Commissie geïnformeerd 
dat de Raad van Bestuur van het Max Planck Instituut nieuwe regels heeft aangenomen voor 
de ondersteuning van doctoraalstudenten. Deze nieuwe regels zijn vervat in de "Richtlinien 
der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit mit dem Ausland". In de nieuwe regels wordt bepaald dat Duitsers en niet-
Duitsers dezelfde rechten hebben om voor BAT IIa/2-functies te worden aangenomen of een 
beurs te ontvangen. De criteria of iemand voor een functie wordt aangenomen of een beurs 
ontvangt hebben geen betrekking meer op de nationaliteit van de persoon in kwestie. 
Onderdanen van andere EU-lidstaten hebben dan ook dezelfde rechten als Duitse onderdanen.

De diensten van de Commissie zijn van mening dat er met betrekking tot toegang tot BAT 
IIa/2-functies en de arbeidsvoorwaarden over het algemeen geen discriminatie meer 
plaatsvindt tussen Duitse onderdanen en migrerende werknemers uit andere lidstaten. De 
diensten van de Commissie zijn daarom van mening dat de nieuwe regels thans in 
overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht betreffende het vrije verkeer van 
werknemers.

Indienster/aanklaagster stelt echter dat er tot nu toe in de praktijk niets is veranderd, en dat 
niet-Duitse onderdanen uit andere EU-lidstaten systematisch een beurs blijven krijgen, maar 
toch geen mogelijkheid hebben een arbeidscontract te verkrijgen.

Teneinde inlichtingen te verkrijgen over de toepassing van de nieuwe regels zijn de diensten 
van de Commissie voornemens contact op te nemen met de Duitse overheid.

De diensten van de Commissie zullen de Commissie verzoekschriften informeren over de 
voortgang van deze kwestie.


