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Andragende0375/2006 af Efthimia Dilpizoglou, nederlandsk statsborger, om afslag på 
praktikantophold i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren har en humanistisk uddannelse, men er i øjeblikket arbejdsløs. Som en del af det 
jobsøgningsprogram, hun deltager i, har hun i de sidste to år uden held ledt efter en 
praktikantstilling i Nederlandene. Hun blev for nyligt tilbudt et praktikophold i Frankrig, men 
de nederlandske myndigheder med ansvar for jobsøgningsprogrammet nægtede at acceptere 
dette, da de betragter ophold i udlandet som ferie. Under henvisning til EU's principper om fri 
bevægelighed for studerende og arbejdstagere opfordrer andrageren Europa-Parlamentet til at 
undersøge, hvorvidt de nederlandske myndigheders afslag på hendes anmodning om at 
gennemføre et praktikophold i Frankrig er i overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie
Andrageren er en nederlandsk statsborger, som har en humanistisk uddannelse og i øjeblikket 
er arbejdsløs. Hun deltager i et jobsøgningsprogram tilrettelagt af Amsterdam kommunes 
beskæftigelses- og indkomsttjeneste (Dienst Werk en Inkomen: "DWI"). Som en del af dette 
program er det meningen, at andrageren skal gennemføre et tre måneder langt praktikophold, 
som synes at være reguleret af en kontrakt mellem praktikanten, jobsøgningsagenturet og 
DWI. Efter at have ledt efter en sådan stilling i Nederlandene uden held, har hun for nyligt 
fundet en i Frankrig på en privatskole. De nederlandske myndigheder nægtede imidlertid at 
acceptere et praktikantophold i Frankrig med henblik på jobsøgningsprogrammet og fandt, at 
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perioden på tre måneder i udlandet var længere end den maksimale ferieperiode, som 
andrageren ville være berettiget til.

Klagen
Andrageren finder, at de nederlandske myndigheders afvisning, som betyder, at hun ikke kan 
rejse til Frankrig, er i strid med principperne om fri bevægelighed for personer og 
arbejdstagere og ikke tager højde for hendes rettigheder som EU-borger.

Kommissionens bemærkninger
I henhold til EF-traktatens artikel 39 og forordning (EØF) nr. 1612/68, som omhandler den 
frie bevægelighed for arbejdstagere, har EU's borgere ret til at tage ansættelse i en anden EU-
medlemsstat. Den vigtigste betingelse for, at der eksisterer et ansættelsesforhold, i henhold til 
EF-domstolens retspraksis er, at en person udøver faktisk og reel beskæftigelse mod vederlag 
for en anden og efter dennes anvisninger.
På grundlag af de fremsendte oplysninger står det ikke klart, hvad betingelserne for 
jobsøgningsprogrammet egentlig er, og hvorvidt praktikopholdet inden for rammerne af dette 
program kunne blive betragtet som beskæftigelse i henhold til EF-traktatens artikel 39.
Derfor har Kommissionen for at kunne vurdere, hvorvidt reglerne for jobsøgningsprogrammet 
er forenelige med fællesskabslovgivningen, brug for mere detaljerede oplysninger om sagen 
og navnlig om årsagen til, at de nederlandske myndigheder synes at betragte praktikopholdet i 
Frankrig som ferie. Andrageren bør imidlertid være klar over, at fastlæggelse af den 
maksimale længde på en ferie inden for rammerne af et jobsøgningsprogram ikke i sig selv 
kan betragtes som værende i strid med fællesskabslovgivningen.

Konklusioner

I lyset af ovenstående kan Kommissionen i øjeblikket ikke træffe en endelig beslutning om 
sagen. Kommissionen kontakter andrageren for at få nærmere oplysninger.


