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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0375/2006 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 
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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 
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."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

"Det hovedspørgsmål, der opstår ud fra andragendet, er, hvorvidt betingelsen om bopæl med 
begrænsede muligheder for midlertidigt ophold i udlandet, som er forbundet med modtagelse 
af ydelsen i henhold til WWB, kan anvendes i forhold til en person, som er i andragerens 
situation.

De godtgørelser, der betales i henhold til WWB, ydes til personer, som ikke har tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer til at kunne leve for, og som ikke er berettiget til andre ydelser eller 
socialsikringsydelser (f.eks. invalidepension eller arbejdsløshedsunderstøttelse). Ydelsen er 
indtægtsbestemt og baseret på den pågældende persons individuelle behov, idet der tages 
højde for alle relevante omstændigheder. Betaling af ydelsen er betinget af en række 
forpligtelser for modtageren, som f.eks. dennes aktive deltagelse i et rehabiliteringsprogram 
med det formål at blive reintegreret på arbejdsmarkedet.  

De første spørgsmål, der skal besvares, er, hvorvidt den pågældende sociale ydelse er en 
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socialsikringsydelse i den betydning, der er angivet i forordning (EØF) nr. 1408/71 
vedrørende koordinering af nationale sociale sikringsordninger, og hvorvidt ydelsen kan 
underkastes kravet om, at personen bor i den pågældende medlemsstat.

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet de nederlandske myndigheder for at få flere 
oplysninger om denne ydelses beskaffenhed. På grundlag af de oplysninger, der er modtaget 
fra de nederlandske myndigheder, og i betragtning af Domstolens retspraksis er 
Kommissionens tjenestegrene af den opfattelse, at den pågældende ydelse ikke kan betegnes 
som en af de socialsikringsydelser, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets 
forordning (EØF) 1408/71.

Forordningen gælder, som anført i artikel 4, stk. 1, for alle former for socialsikringsydelser,
der har det fællestræk, at de ydes uden nogen individuel og skønsmæssig vurdering af 
personlige behov. Forordningen finder ikke anvendelse på social og lægelig bistand.

Den pågældende ydelse ydes imidlertid til enhver, som har lovlig bopæl i Nederlandene, og 
som ikke har tilstrækkelige midler til underhold. Den nationale lovgivning tager derfor behov 
som et væsentligt kriterium for anvendelsen af denne ydelse. Desuden refererer den 
nederlandske lov om social bistand ikke til arbejdsperioder, bidrag eller tilknytning til en 
bestemt social sikringsordning, der dækker en specifik risiko, som kunne give en indikation 
af, at den pågældende ydelse kunne være en socialsikringsydelse.

Så opstår spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at den pågældende ydelse kan 
underkastes kravet om, at personen bor i den pågældende medlemsstat, kunne ses som en 
hindring for fri bevægelighed for arbejdstagere, der er forbudt i henhold til traktatens artikel 
39.

EF-Domstolen har ved talrige lejligheder1 fastslået, at traktatens bestemmelser vedrørende fri 
bevægelighed for arbejdstagere har til hensigt at lette Fællesskabets statsborgeres bestræbelser 
på at finde beskæftigelse af enhver art i hele Fællesskabet og hindre foranstaltninger, der kan 
stille Fællesskabets statsborgere i en ufordelagtig position, når de ønsker at udøve en 
økonomisk aktivitet på en anden medlemsstats område.

I denne sag ønskede andrageren imidlertid at gennemføre et ubetalt praktikophold i Frankrig.
Som anført tidligere er den vigtigste betingelse for, at der eksisterer et ansættelsesforhold, der 
kommer ind under EF-traktatens artikel 39, i henhold til EF-Domstolens retspraksis, at en 
person udøver faktisk og reel beskæftigelse mod vederlag for en anden og efter dennes 
anvisninger. Praktikken, som ikke indeholder nogen form for vederlag, kan derfor ikke anses 
for at være et ansættelsesforhold ifølge denne definition.

Kommissionens tjenestegrene mener derfor, at den omstændighed, at ydelsen i henhold til 
WWB er underkastet kravet om, at personen bor i den pågældende medlemsstat, ikke kan ses 
som en hindring for fri bevægelighed for arbejdstagere, der er forbudt i henhold til traktatens 
artikel 39.

                                               
1 Se især Domstolens domme i sagerne: C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921, sag C-109/04 Kranemann [2005] 
ECR I-2421, og Domstolens dom af 11. januar 2007 i sag C-208/05 ITC.
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Det er rigtigt, at andragerens potentielle arbejdsgiver sagde, at hun efter praktikperioden 
måske ville få tilbudt beskæftigelse. Forbindelsen mellem forpligtelserne i henhold til den 
nederlandske lovgivning og denne rent hypotetiske mulighed for beskæftigelse i Frankrig er 
imidlertid for indirekte og usikker (se Domstolens dom i sag C-190/98 Graf) til, at der kan 
fastslås en potentiel hindring for fri bevægelighed for arbejdstagere.

Vedrørende foreneligheden med EF-traktatens artikel 18 om tilkendelse af en ydelse i henhold 
til WWB med forbehold af kravet om bopæl kan den nederlandske lovgivning stille visse 
støttemodtagere ringere, som f.eks. andrageren, ganske enkelt fordi de har udøvet deres ret til 
at færdes og opholde sig frit og har fundet en praktikplads i en anden medlemsstat.

I henhold til Domstolens retspraksis1 kunne de muligheder, som traktaten giver vedrørende fri 
bevægelighed, ikke være fuldt ud effektive, hvis EU-borgere kunne afholdes fra at benytte sig 
af dem af lovgivning, der straffer den omstændighed, at de har anvendt dem.

En begrænsning af den grundlæggende ret til fri bevægelighed kan imidlertid retfærdiggøres 
(og derfor være i overensstemmelse med fællesskabslovgivning), hvis den er baseret på 
objektive hensyn til offentlighedens interesse uafhængig af de pågældende personers 
nationalitet og står i rimeligt forhold til de nationale bestemmelsers legitime mål.

WWB-ydelsen gives uafhængig af modtagernes nationalitet og giver dem adgang til et 
jobsøgningsprogram, der har til formål at gøre det lettere for dem at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. I den forbindelse er den nederlandske lovgivning berettiget til at ønske at 
sikre, at der er en reel forbindelse mellem ansøgeren, der ansøger om denne ydelse, og det 
nederlandske arbejdsmarked.

Konklusion

I lyset af ovenstående observationer mener Kommissionen, at den omstændighed, at de 
nederlandske myndigheder nægtede andrageren retten til en praktikplads i en anden 
medlemsstat inden for rammerne af det nederlandske jobsøgningsprogram, ikke synes at være 
i strid med principperne om fri bevægelighed for personer."

                                               
1 Se bl.a. Domstolens domme af 11. juli 2002 i sag C-224/98 D'Hoop (Samling af afgørelser 2002, s. I-
6191) og af 29. april 2004 i sag C-224/02 Pusa (Samling af afgørelser 2004, s. I-5763).


