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Betreft: Verzoekschrift 0568/2008, ingediend door U. S. (Duitse nationaliteit) over 
opmerking over langdurige werkloosheid en leeftijd op certificaat van 
deelname aan door EU gesteunde bijscholingsmaatregel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft deelgenomen aan een door de EU ondersteunde bijscholingsmaatregel. Ze 
waardeert de goede opleiding, maar heeft kritiek op het feit dat uit het deelnamecertificaat 
duidelijk blijkt dat de maatregel bedoeld was voor langdurige werklozen en ontvangers van de 
Duitse werkloosheidsuitkering "Arbeitslosengeld II" die ouder zijn dan 45 jaar. Inmiddels is 
de EU-steun weggevallen en staat de maatregel ook open voor mensen jonger dan 45 jaar en 
ook voor mensen die een "Arbeitslosengeld I"-uitkering ontvangen, waarbij de mensen die de 
opleiding afronden zich nu coach voor beroeps- en leidinggevend personeel mogen noemen. 
Indienster vindt dit discriminerend en suggereert dat deze mensen daardoor betere kansen op 
de arbeidsmarkt hebben, hoewel haar opleiding, gezien de EU-middelen die er beschikbaar 
voor waren, bijna dubbel zo duur was en daardoor, zo vermoedt indienster, uitgebreider.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift

Indienster heeft deelgenomen aan een door de EU ondersteunde bijscholingsmaatregel. Ze 



PE421.151v01-00 2/3 CM\770929NL.doc

NL

waardeert de goede opleiding, maar heeft kritiek op het feit dat uit het deelnamecertificaat 
duidelijk blijkt dat de maatregel bedoeld was voor langdurige werklozen en ontvangers van de 
Duitse werkloosheidsuitkering "Arbeitslosengeld II" die ouder zijn dan 45 jaar. Inmiddels is 
de EU-steun weggevallen en staat de maatregel ook open voor mensen jonger dan 45 jaar en 
ook voor mensen die een "Arbeitslosengeld I"-uitkering ontvangen, waarbij de mensen die de 
opleiding afronden zich nu coach voor beroeps- en leidinggevend personeel mogen noemen. 
Indienster vindt dit discriminerend en suggereert dat deze mensen daardoor betere kansen op 
de arbeidsmarkt hebben, hoewel haar opleiding, gezien de EU-middelen die er beschikbaar 
voor waren, bijna dubbel zo duur was en daardoor, zo vermoedt indienster, uitgebreider. 

Commentaar van de Commissie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt geïmplementeerd in gezamenlijk beheer. De 
Europese Commissie en de lidstaat zijn dan ook beide verantwoordelijk voor het beheer van 
het ESF. In deze context zijn de autoriteiten van de betreffende lidstaat verantwoordelijk voor 
het opzetten van activiteiten en programma's en voor de selectie, financiering, controle en 
evaluatie van de projecten. De Commissie beschikt dan ook niet over gedetailleerde 
informatie over specifieke projecten. De Commissie heeft contact opgenomen met de ESF-
beheersautoriteit van de vrije Hanzestad Hamburg, onder wier beheer het project in kwestie 
viel.

Het coachingsproject "Coaching Kompetenz 45+" was aanvankelijk bedoeld voor deelnemers 
van 45 jaar en ouder, in overeenstemming met de strategie van het ESF-programma. Het werd
medegefinancierd door het ESF. Vervolgens is het coachingsproject voortgezet door de 
autoriteiten van Hamburg en werd het nog uitsluitend gefinancierd uit nationale middelen, 
zonder ondersteuning vanuit het ESF, op grond van een werkgelegenheidsregeling 
(Beschäftigungsgutschein). Daardoor kon de doelgroep worden uitgebreid naar mensen jonger 
dan 45 jaar en ook naar kortdurend werklozen. Het vervolgproject "Coaching Kompetenz für 
Führungskräfte 40+" is vooralsnog volledig identiek aan het eerste. Volgens informatie die de 
Commissie gekregen heeft van de autoriteiten in Hamburg kosten beide trajecten hetzelfde, 
namelijk 5 400 euro. De certificaten die verstrekt worden zijn eveneens identiek. Alle 
deelnemers ontvangen een certificaat van deelname indien zij niet meer dan 10% van de 
opleidingsuren gemist hebben. Bovendien kan er op grond van een speciale procedure een 
coachingcertificaat worden verkregen. Om een dergelijk certificaat te krijgen dient de 
deelnemer documentatie te overleggen over het coachingproces. De uitvoerder van het 
project, CORTRAIN GmbH, is geen contractant van de ESF-beheersautoriteit Hamburg en is 
dan ook als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de voorwaarden voor deze 
certificaten. Aangezien het beroep van coach niet formeel erkend is, is het moeilijk te zeggen 
in hoeverre deze certificaten officieel geaccepteerd zullen worden. Op alle certificaten die 
worden afgegeven voor deelname aan een cursus die door het ESF medegefinancierd wordt,
dient de titel van de cursus vermeld te staan. De ESF-beheersautoriteit Hamburg heeft de 
Commissie laten weten dat er op het certificaat van de cursus geen melding wordt gemaakt 
van het feit dat de cursus bedoeld was voor langdurig werklozen. Inmiddels heeft de 
Commissie enkele kopieën ontvangen van indienster. Deze bevestigen de uitspraken van de 
beheersautoriteit Hamburg. De doelgroep van deze cursus staat niet op het certificaat vermeld. 
Indienster lijkt bezwaar te hebben tegen het feit dat in de titel van de cursus verwezen wordt 
naar het feit dat deze bedoeld is voor mensen van 45 jaar en ouder. Dit is de volledige titel 
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van de cursus en het is gebruikelijk deze op certificaten te vermelden. Er is derhalve geen 
sprake van discriminatie tegen indienster, die bij haar sollicitaties een cv moet bijsluiten 
waarin informatie staat over haar leeftijd en haar carrière, waaronder ook haar deelname aan 
deze cursus. De overige documenten die door indienster zijn bijgesloten betreffen een andere 
cursus dan die waarover het verzoekschrift gaat. De Commissie kan daarover derhalve geen 
uitspraken doen.

Conclusie

Na overleg met de ESF-beheersautoriteit Hamburg komt de Commissie tot de conclusie dat de 
certificaten die door CORTRAIN GmbH worden afgegeven voor deelname aan de cursus 
"Coaching Kompetenz 45+" in overeenstemming zijn met de regels uit de verordeningen 
betreffende de structuurfondsen. Daarin staat expliciet dat de titel van de cursus op het 
certificaat vermeld dient te worden. Daarnaast dient het certificaat te worden vormgegeven 
door de uitvoerder van het project. Het is de Commissie dan ook niet mogelijk de ESF-
beheersautoriteit Hamburg te verplichten de uitvoerder van het project te verzoeken een ander 
deelnamecertificaat aan indienster te verstrekken. Het staat de uitvoerder van het project als 
particulier bedrijf vrij, de vorm van de certificaten die worden afgegeven zelf te bepalen.


	770929nl.doc

