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door de EU ondersteund beleid voor integratie van 50-plussers in het arbeidsleven

1. Samenvatting

Indiener ontvangt sociale bijstand (ALG II) en neemt deel aan een project ter beoordeling van 
zijn mogelijkheden om als zelfstandige aan de slag te komen (Startbahn Existenzgründung). Dit 
project kent verscheidene stappen, waarvan een aantal tegen betaling. Volgens indiener kunnen 
in een naburig district zogenaamde studiebonnen worden gebruikt om cursusonderdelen te 
betalen, maar kan dat in zijn district niet en moeten cursisten circa 450 euro betalen om hun 
cursus te voltooien. Indiener vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deelnemers aan een door de 
EU gesteund project verschillend behandeld worden ten aanzien van kostenvergoeding en 
verzoekt om uniforme regels voor dit soort projecten in de toekomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Verzoekschrift

Indiener ontvangt sociale bijstand (ALG II) en neemt deel aan een in door het ESF 
gesubsidieerde cursus voor het opstarten van een bedrijf in het district Pinneberg (Schleswig-
Holstein). De cursus bestaat uit zes verschillende modules, waarvan vier kosteloos. Voor module 
4 en module 6 is echter cursusgeld ad 450 EUR verschuldigd.
Indiener moest ervaren dat in het naburige district Segeberg zogenoemde "studiebonnen" 
(Bildungsgutscheine) werden uitgegeven voor dezelfde ESF-cursus. Daardoor was de gehele 
reeks cursusmodules voor de deelnemers in het district Segeberg kosteloos.
Daarnaast verlangt indiener terugbetaling van het hoge bedrag aan reiskosten die hij heeft 
moeten maken omdat de cursus niet in zijn woonplaats werd gegeven. Deze reiskosten zijn aan 
te merken als extra last voor iemand met een bijstandsuitkering (ALG II).
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Opmerkingen van de Commissie

De middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden besteed in gedeeld beheer. De 
lidstaten zijn volledig verantwoordelijk voor de feitelijke invulling van het programma en de 
projecten. Daardoor is de Commissie niet tot in detail op de hoogte van de afzonderlijke 
projecten. Om duidelijkheid te krijgen over de problemen van indiener heeft de Commissie 
contact opgenomen met de instantie die het beheer voert over het ESF-programma in Schleswig-
Holstein.

Volgens van de beherende instantie verkregen informatie had de projectuitvoerder in Pinneberg 
de zogenoemde "cursusbonnen" (Bildungsgutscheine) vanaf het begin van het project gebruikt 
bij wijze van nationale medefinanciering. Zo was dat indertijd afgesproken door de ARGE 
(Arbeitsgemeinschaft) Pinneberg, bij wijze van gratificatie. Om budgettaire redenen werd 
hiermee tegen het einde van 2007 gestopt. Het staat uitsluitend aan de ARGEN 
(Arbeitsgemeinschaften) om te besluiten wel of geen studiebonnen (Bildungsgutscheine) toe te 
kennen,  en daarom kan de ene ARGE anders beslissen dan de andere, al naar gelang de 
budgettaire situatie. De deelstaat Schleswig-Holstein heeft hierop geen invloed.

Gedurende de cursus heeft de ARGE Pinneberg haar financieringspraktijk zonder nadere 
aankondiging gewijzigd. Sommige modules werden indiener daarom door de projectuitvoerder 
in rekening gebracht. Bovendien ontvingen de meeste andere deelnemers aan de cursus een 
werkeloosheidsuitkering (ALG I) die hoger is dan een ALG II uitkering, dan wel vielen zij onder 
een andere ARGE die vasthield aan het systeem met studiebonnen (Bildungsgutscheine).

Hetzelfde geldt voor de reiskosten: elke ARGE beslist zelfstandig of reiskosten al dan niet 
worden vergoed.

De projectuitvoerder heeft inmiddels besloten ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten niet 
weer gebeuren. Het cursusgeld voor de modules 4 en 6 zullen aan indiener worden terugbetaald.

De beherende instantie erkent ook dat sprake is van ongelijke behandeling van deelnemers aan 
door het ESF gesubsidieerde projecten op het punt van de reiskosten: zij zal contact opnemen 
met de ARGEN om te vragen, de reiskosten van deelnemers aan startcursussen 
(Gründungscamps) te vergoeden.

Conclusie

Gezien de gedetailleerde informatie van de beherende instantie en de bereidheid van de 
projectuitvoerder om het extra cursusgeld aan indiener terug te betalen, komt de Europese 
Commissie tot de conclusie dat deze aangelegenheid als afgehandeld kan worden beschouwd. De 
beherende instantie zal de zaak in het oog houden en de Commissie informeren zodra de betaling 
is verricht.


