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Betreft: 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 
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zonder succes had gepoogd een stagemogelijkheid in Nederland te krijgen heeft zij onlangs 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.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

De kernvraag van het verzoekschrift is of de voorwaarde van wonen op het grondgebied, met 
beperkte mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf in het buitenland, gekoppeld aan het 
verkrijgen van een WWB-uitkering mag worden toegepast op een persoon die in de situatie is als 
indienster.

Een WWB-uitkering wordt toegekend aan personen die over onvoldoende middelen beschikken 
om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en die geen recht hebben op een andere 
uitkering of sociale voorziening (zoals invaliditeitsuitkering of een werkloosheidsuitkering). De 
uitkering is inkomensafhankelijk en gebaseerd op de individuele behoeften van een persoon,
zodanig dat rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden. De betaling is 
afhankelijk van een aantal voorwaarden waaraan de gerechtigde moet voldoen, zoals actieve 
deelneming aan een programma voor reïntegratie op de arbeidsmarkt. 

De vragen die eerst beantwoordt moeten worden, zijn of de betreffende sociale voorziening een 
socialezekerheidsregeling is in de zin van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de 
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toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, en of de uitkering afhankelijk mag worden gekoppeld aan 
de voorwaarde dat de persoon woonachtig is op het grondgebied van de betreffende lidstaat. 

De diensten van de Commissie hebben contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten met 
het verzoek om meer informatie over de aard van de betreffende uitkering. Op basis van de 
informatie die de Nederlandse autoriteiten hebben verstrekt en rekening houdende met de 
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie zijn de diensten van de Commissie van mening dat 
de uitkering in kwestie niet kan worden beschouwd als socialezekerheidsregeling in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad. 

Deze verordening is van toepassing op alle takken van sociale zekerheid als genoemd in artikel 
4, lid 1. Deze hebben gemeen dat ze worden toegekend zonder enige individuele en 
discretionaire beoordeling van de persoonlijke behoeften. Deze verordening is niet van 
toepassing op sociale en medische bijstand. 

De uitkering in kwestie wordt echter toegekend aan elke legaal in Nederland gevestigde persoon 
die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Derhalve noemt de nationale wetgeving 
behoefte als een wezenlijk toepassingscriterium. Daarboven maakt de Nederlandse Wet werk en 
bijstand geen enkele verwijzingen naar werkjaren, premies voor een sociaal zekerheidsstelsel dat 
een bepaald risico afdekt of het daarbij aangesloten zijn, factoren die van belang zijn voor de 
vraag of de betreffende uitkering al dan niet een socialezekerheidsregeling is.

De vraag die vervolgens rijst is of het feit dat de betreffende uitkering is gekoppeld aan de 
voorwaarde dat de persoon woonachtig is op het grondgebied van de lidstaat al dan niet kan 
worden beschouwd als door artikel 39 van het Verdrag verboden belemmering van het vrije 
verkeer van werknemers. 

Het Europees Hof van Justitie heeft meermaals geoordeeld1 dat de verdragsbepalingen inzake 
het vrije verkeer van personen beogen het de gemeenschapsonderdanen gemakkelijker te maken, 
op het gehele grondgebied van de Gemeenschap om het even welk beroep uit te oefenen, en in 
de weg staan aan regelingen die deze onderdanen zouden kunnen benadelen wanneer zij op het 
grondgebied van een andere lidstaat een economische activiteit willen verrichten.

In de onderhavige zaak wil indienster echter onbetaald stage lopen in Frankrijk. Zoals hierboven 
aangegeven is het essentiële kenmerk van een betrekking, zoals genoemd in artikel 39 van het 
Verdrag en gedefinieerd door de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, het feit dat 
een persoon daadwerkelijke en effectieve werkzaamheden verricht ten behoeve en onder leiding 
van een andere persoon in ruil voor een vergoeding. De stage, waaruit geen enkele vergoeding 
voortvloeit, kan daarom niet worden beschouwd als betrekking in de zin van bovengenoemde 
definitie. 

Om die reden zijn de diensten van de Commissie van mening dat het feit dat de persoon 
woonachtig is op het grondgebied van de lidstaat als voorwaarde voor het verkrijgen van de 
WWB-uitkering geen door artikel 39 van het Verdrag verboden belemmering vormt voor het 
vrije verkeer van werknemers.

                                               
1 Zie met name het arrest van het Hof in de zaken: C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921, Zaak C-109/04 
Kranemann [2005] ECR I-2421, en het recente arrest van het Hof van 11 januari 2007 in zaak C-208/05 ITC.
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Het is juist dat de beoogde werkgever van indienster aangaf dat haar na de stage wellicht een 
betrekking zal worden aangeboden. Het verband tussen de verplichtingen die voortvloeien uit de 
Nederlandse wetgeving en het uitermate hypothetische perspectief van een betrekking in 
Frankrijk is echter te indirect en onzeker (zie arrest van het Hof van Justitie in zaak C-190/98 
Graf) om hierin een mogelijke belemmering voor het vrije verkeer van werknemers te 
ontdekken.

Voor wat betreft de vraag of het toekennen van een WWB-uitkering in samenhang met de 
voorwaarde van wonen op het grondgebied van die lidstaat strookt met artikel 18 van het EG-
Verdrag valt te zeggen dat de Nederlandse wetgeving bepaalde begunstigden zoals indienster 
wellicht benadeelt, simpelweg vanwege het feit dat deze hun recht vrij te reizen en verblijven 
hebben uitgeoefend en een stageplaats in een andere lidstaat hebben gevonden.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof1 kan het recht op vrij verkeer zijn volle werking niet 
ontplooien indien een onderdaan van een lidstaat ervan kan worden weerhouden dit recht uit te 
oefenen door belemmeringen die worden opgeworpen door een regeling die hem benadeelt 
wegens het feit dat hij dit recht heeft uitgeoefend

Niettemin kan een dergelijke beperking uit het oogpunt van het gemeenschapsrecht 
gerechtvaardigd zijn (en daarom in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht), indien zij is 
gebaseerd op objectieve overwegingen van algemeen belang die losstaan van de nationaliteit van 
de betrokken personen, en evenredig is aan het door het nationale recht rechtmatig nagestreefde 
doel.

De WWB-uitkering wordt onafhankelijk van de nationaliteit van de ontvangers toegekend en 
verschaft deze toegang tot reïntegratieprogramma’s met het doel de terugkeer op de arbeidsmarkt 
te bevorderen. In deze context is het rechtmatig dat de nationale wetgever zich ervan wil 
vergewissen dat er een werkelijke band bestaat tussen de aanvrager van de uitkeringen en de 
Nederlandse arbeidsmarkt

Conclusie

Bezien in het licht van de bovenstaande overwegingen is de Commissie van mening dat het feit 
dat de Nederlandse autoriteiten het verzoek van indienster hebben afgewezen om in het kader 
van een Nederlands reïntegratieprogramma stage te lopen in een andere lidstaat, niet in strijd lijkt 
te zijn met de beginselen van het vrije verkeer van personen. 

                                               
1 Zie onder andere arresten van het Hof van 11 juli 2002 in zaak C-224/98 D'Hoop (Jurispr. 2002, blz. I-6191) en 
van 29 april 2004 in zaak C-224/02 Pusa (Jurispr. 2004, blz. I-5763)


