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Verzoekschrift 0375/2006, ingediend door Efthimia Dilpizoglou (Nederlandse 
nationaliteit), over het feit dat zij geen toestemming krijgt om in Frankrijk stage te 
lopen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een graad in de menswetenschappen, maar is momenteel werkloos. Als 
onderdeel van het programma voor werkzoekenden waaraan zij deelneemt, heeft zij de 
afgelopen twee jaar zonder succes een stageplaats in Nederland gezocht. Onlangs werd haar 
een stageplaats in Frankrijk aangeboden, maar de Nederlandse autoriteiten die voor het 
programma voor werkzoekenden verantwoordelijk zijn, weigeren daaraan hun goedkeuring te 
verlenen, omdat zij een verblijf in het buitenland als een vakantie beschouwen. Onder 
verwijzing naar de EU-beginselen van het vrije verkeer van studenten en werknemers doet 
indienster een beroep op het Europees Parlement om te onderzoeken in hoeverre de afwijzing 
door de Nederlandse autoriteiten van haar verzoek om stage in Frankrijk te mogen lopen, 
verenigbaar is met de relevante EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis
Indienster is Nederlandse en heeft een graad in de menswetenschappen, maar is momenteel 
werkloos. Zij neemt deel aan een programma voor werkzoekenden van de Dienst Werk en 
Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van dit programma wordt 
indienster geacht een stage van drie maanden te volgen die kennelijk door een contractuele 
overeenkomst tussen de stagiair, het reïntegratiebureau en de DWI wordt geregeld. Nadat zij 
zonder succes had gepoogd een stagemogelijkheid in Nederland te krijgen heeft zij onlangs 
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een stageplaats in een privéschool in Frankrijk gevonden. De Nederlandse autoriteiten 
weigeren echter in te stemmen met een stage in Frankrijk in het kader van het 
reïntegratieprogramma en zijn van mening dat een verblijf van drie maanden in het buitenland 
het maximale aantal vakantiedagen waar indienster recht op heeft te buiten gaat.

De klacht
Indienster meent dat de weigering van de Nederlandse autoriteiten, die haar belet naar 
Frankrijk te reizen, niet verenigbaar is met de beginselen van vrij verkeer van personen en 
werknemers en voorbijgaat aan haar rechten als EU-burger.

Opmerkingen van de Commissie over de argumenten in het verzoekschrift
Uit hoofde van artikel 39 van het EG-Verdrag en Verordening (EEG) nr. 1612/68, die in het 
vrije verkeer van werknemers voorzien, hebben EU-burgers het recht om in een andere 
lidstaat van de EU een betrekking te vervullen. Een essentieel kenmerk van een betrekking, 
zoals gedefinieerd door het Europees Hof van Justitie, is het feit dat een persoon 
daadwerkelijke en effectieve werkzaamheden verricht ten behoeve en onder leiding van een 
andere persoon in ruil voor een vergoeding.
Uit de beschikbare informatie komt niet duidelijk naar voren wat precies de voorwaarden van 
het reïntegratieprogramma zijn en of de stage in het kader van dit programma kan worden 
beschouwd als betrekking in de zin van artikel 39 van het EG-Verdrag. 
Om te kunnen bepalen of de regels van het reïntegratieprogramma verenigbaar zijn met de 
Gemeenschapswetgeving heeft de Commissie daarom nadere informatie nodig over de zaak 
en met name over de reden waarom de Nederlandse autoriteiten de stage in Frankrijk 
blijkbaar als vakantie opvatten. Indienster dient echter te beseffen dat het feit dat de 
autoriteiten in het kader van een reïntegratieprogramma een maximaal aantal vakantiedagen 
vaststellen op zichzelf nog niet kan worden beschouwd als inbreuk op de EG-wetgeving.

Conclusies

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie op dit moment geen definitief standpunt 
innemen ten aanzien van deze zaak. De Commissie zal contact opnemen met indienster om 
nadere inlichtingen in te winnen.


