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oneerlijke behandeling van studenten uit Roemenië en Bulgarije op de Britse 
arbeidsmarkt in vergelijking met studenten van buiten de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die momenteel een Master-opleiding in Management volgt aan de universiteit van 
Leicester (Verenigd Koninkrijk), stelt dat studenten uit Roemenië en Bulgarije wat betreft hun 
toegang tot de arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk worden achtergesteld ten opzichte 
van buitenlandse studenten die afkomstig zijn uit landen die geen EU-lidstaat zijn. Indiener 
zet uiteen dat studenten uit Roemenië en Bulgarije zich in een grijs gebied bevinden 
aangezien zij noch dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk hebben 
als andere EU-burgers, noch kunnen profiteren van de voorzieningen studenten van buiten de 
EU. Hij vindt deze situatie onrechtvaardig en verzoekt het Europees Parlement om deze zaak 
in behandeling te nemen

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2008.

Indiener is een Bulgaarse student die een Master-opleiding volgt in het Verenigd Koninkrijk. 
Hij stelt dat het Verenigd Koninkrijk de toegang van Bulgaarse en Roemeense afgestudeerden 
to zijn arbeidsmarkt beperkt door van hen te eisen dat als ze in het Verenigd Koninkrijk 
willen werken ze een werkvergunning aanvragen en aantonen werk te hebben in het Verenigd 
Koninkrijk, terwijl studenten van buiten de EU een betere behandeling krijgen aangezien zij 
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na afronding van hun studie automatisch een visumverlenging krijgen en een werkvergunning 
voor twee jaar.

Hij is van mening dat de werkvergunningseis indruist tegen het beginsel van gelijke 
behandeling van EU-burgers. Verder vindt hij dat het Verenigd Koninkrijk Bulgaarse en 
Roemeense studenten ten minste net zo zou moeten behandelen als andere internationale
studenten.

Gelijke behandeling

De EU-wetgeving geeft EU-burgers in het algemeen het recht zich vrij te bewegen naar een 
andere lidstaat voor werk, zonder dat daar een werkvergunning voor nodig is. Krachtens de in 
het Toetredingsverdrag met Bulgarije en Roemenië overeengekomen overgangsregelingen 
mag dit recht door andere EU-lidstaten voor Bulgaarse en Roemeense onderdanen worden 
beperkt gedurende een tijdelijke periode van 7 jaar vanaf het moment dat de beide landen zich 
op 1 januari 2007 bij de EU hebben gevoegd. In de eerste twee jaar na de toetreding was de 
EU-wetgeving met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers niet van toepassing. In
plaats daarvan hing de toegang van Bulgaarse en Roemeense werknemers tot de
arbeidsmarkten van de overige 25 EU-lidstaten af van de nationale wetgeving van die 
lidstaten. Eventuele nationale maatregelen konden worden verlengd met een periode van nog 
eens drie jaar, op voorwaarde dat de betreffende lidstaat de Commissie zou meedelen de 
nationale maatregelen te blijven toepassen.

Bij ingang van de tweede fase op 1 januari 2009 deelde het Verenigd Koninkrijk de 
Commissie mee vast te zullen houden aan de nationale maatregelen die het reeds in de eerste 
fase had toegepast. Dientengevolge blijven Bulgaarse en Roemeense onderdanen nog steeds 
een werkvergunning nodig hebben om in het Verenigd Koninkrijk te mogen werken.

In tegenstelling tot wat indiener gelooft, is het feit dat Bulgaarse en Roemeense werknemers
derhalve niet hetzelfde worden behandeld als andere EU-werknemers, die geen 
werkvergunning nodig hebben, niet in strijd met de EG-wetgeving: het EG-Verdrag verbiedt 
ongelijke behandeling van EU-onderdanen door discriminatie op basis van nationaliteit te 
verbieden, maar dit is onder voorbehoud van speciale Verdragsbepalingen. De 
overgangsregelingen in de Toetredingsverdragen die de tijdelijke werkvergunningseis 
toestaan zijn dergelijk speciale Verdragsbepalingen.

Betere behandeling van afgestudeerden van buiten de EU

Wat betreft de stelling van indiener dat Bulgaarse en Roemeense studenten slechter af zijn 
dan studenten van buiten de EU, maar ten minste net zo zouden moeten worden behandeld, 
begrijpt de Commissie dat Bulgaarse en Roemeense onderdanen die in het Verenigd 
Koninkrijk een studie hebben afgerond als zij na hun afstuderen in het Verenigd Koninkrijk 
willen werken, een werkvergunning nodig hebben krachtens dezelfde algemene regels die 
gelden voor alle andere Bulgaarse en Roemeense onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk
willen werken. Voor studenten van buiten de EU die in het Verenigd Koninkrijk een studie 
hebben afgerond, geldt echter een speciale werkregeling voor na de studie die verschilt van de 
reguliere regeling voor niet-EU-onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk willen werken.
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De EG-wetgeving kent geen bepaling die lidstaten verbiedt een speciale werkregeling voor na 
de studie voor niet-EU-onderdanen in te stellen terwijl tijdens de overgangsperiode voor 
Bulgaarse en Roemeense afgestudeerden dezelfde algemene regeling voor werkvergunningen
geldt als die voor alle Bulgaarse en Roemeense onderdanen. 

De lidstaten moeten echter wel altijd blijven voldoen aan de bepaling in het 
Toetredingsverdrag die stelt dat zij wat betreft de eerste toegang tot hun arbeidsmarkten 
Bulgaarse en Roemeense onderdanen voorrang moeten geven boven niet-EU-onderdanen.

De Commissie stelt vast dat een student van buiten de EU die valt onder ‘tier 1’ van het 
puntensysteem voor immigratie (‘post-study work’) een tweejarig werkvisum in het Verenigd 
Koninkrijk kan aanvragen zonder eerst te hoeven aantonen te beschikken over (een aanbod 
voor) een baan bij een werkgever. Maar om daadwerkelijk aangenomen te kunnen worden 
moet de werkgever wel eerst de baan adverteren en vervolgens staven dat er voor de baan 
geen geschikte kandidaat was afkomstig uit een van landen van de Europese Economische
Ruimte (EER) 

Deze laatstgenoemde vereiste garandeert dat EU-onderdanen, waaronder Bulgaren en 
Roemenen, een voorkeursbehandeling krijgen bij de toegang tot de arbeidsmarkt in het 
Verenigd Koninkrijk ten opzichte van niet-EU-onderdanen, waarmee voldaan is aan de
bepalingen in het Toetredingsverdrag. Daarom is het niet relevant dat Bulgaarse en 
Roemeense onderdanen die willen werken in het Verenigd Koninkrijk (waaronder in het 
Verenigd Koninkrijk afgestudeerde studenten) eerst een werkgever moeten vinden met een 
vergunning om hen aan te nemen, alvorens zij in aanmerking komen voor een "Accession 
Worker Card" (werkvergunning voor werkzoekenden uit toetredende landen), terwijl de van 
buiten de EU afkomstige studenten volgens de werkregeling voor na de studie al een 
werkvisum kunnen aanvragen vóórdat ze een werkgever hebben gevonden met een 
vergunning om hen aan te nemen.

Het feit dat Bulgaarse en Roemeense onderdanen een werkvergunning nodig hebben om in 
het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken terwijl andere EU-onderdanen vrij in het Verenigd 
Koninkrijk mogen werken is geen geval van met EG-wetgeving strijdige discriminatie 

Omdat werkgevers moeten aantonen dat er voor een baan geen geschikte kandidaat afkomstig 
uit de EER beschikbaar is, dus ook geen Bulgaarse of Roemeense kandidaat, voordat zij een 
afgestudeerde van buiten de EU aannemen, is de Commissie van mening dat de post-
studiewerkregeling volgens ‘tier 1’ van het puntensysteem verenigbaar is met de EG-
wetgeving.


