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Betreft: Verzoekschrift 1119/2011, ingediend door Nicolas Cornée (Franse 
nationaliteit), over de beperkingen van de Franse overheid op de rechten van 
buitenlandse studenten om in Frankrijk te wonen en te werken na het 
afronden van hun studie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Franse overheid (de heer C. Guéant) heeft op 31 mei 2011 een circulaire uitgegeven over 
het feit dat studenten van buiten de EU die gestudeerd hebben in Frankrijk, na het afronden 
van hun studie recht hebben op een werkvergunning. De circulaire bevat een lange lijst met 
criteria, met de openlijke intentie het aantal studenten dat na het afronden van hun studie in 
Frankrijk blijft, te beperken. Het is voor deze groep zeer moeilijk geworden om een woning 
en een werkvergunning te krijgen, zelfs als zij een baan aangeboden krijgen van een 
prestigieuze werkgever. Indiener tekent protest aan tegen dit nieuwe beleid en vraagt om 
aanpassing van de regels. Hij verzoekt onder meer dat studenten uit derde landen die hun 
studie hebben afgerond gedurende een jaar in Frankrijk mogen blijven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

‘Indiener beklaagt zich over de Franse regels die bepalen dat studenten uit derde landen die in 
Frankrijk een masterdiploma hebben behaald, slechts zes maanden op het Franse grondgebied 
mogen blijven om hun loopbaan te starten en een verzoek kunnen indienen om deze periode 
tot een jaar uit te breiden. De administratieve regels voor de migratie van studenten uit derde 
landen naar Frankrijk zijn opgenomen in de circulaire van mei 2011 die met een circulaire van 
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januari 2012 werd aangevuld.

De Commissie begrijpt dat met deze regels studenten (die ten minste een masterdiploma
hebben) een tijdelijke toelating (van zes maanden) krijgen om in Frankrijk te blijven terwijl ze 
werk zoeken. Als ze een baan vinden, dan zouden ze een verblijfsvergunning moeten kunnen 
worden verleend voor een ‘eerste economische activiteit’. De circulaire van januari laat toe 
dat aanvragen die worden beoordeeld volgens de circulaire van mei, opnieuw worden 
beoordeeld. De circulaire van januari 2012 vermeldt meer bepaald dat het Franse 
onderwijssysteem en de concurrentiekracht van de Franse ondernemingen aantrekkelijk 
moeten blijven.

Opmerkingen van de Commissie 

De Europese Unie is belast met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk migratiebeleid en 
deelt de bevoegdheid met de lidstaten door relevante bepalingen aan te nemen die de 
voorwaarden bepalen waaraan onderdanen van derde landen moeten voldoen om de toegang 
te krijgen tot de Europese Unie en er te verblijven en bepaalt eveneens de bijbehorende 
rechten. Het gemeenschappelijke immigratiebeleid wordt stap voor stap ontwikkeld dankzij 
de goedkeuring van EU-richtlijnen die tot doel hebben om een eenvormige reeks regels te 
bieden die de betrokken lidstaten moeten naleven. Er is geen algemene kaderrichtlijn die de 
wettelijke migratie in de Europese Unie reguleert. De bestaande Richtlijnen inzake migratie 
bevatten regels met betrekking tot specifieke categorieën van onderdanen van derde landen, 
zoals studenten, onderzoekers, hoger opgeleide mensen, langdurig ingezetenen in de EU 
enzovoort1. Deze richtlijnen vormen verdere bouwstenen voor een gemeenschappelijk 
migratiebeleid. Toch zijn er nog een aantal domeinen waar in afwezigheid van een 
gemeenschappelijke reglementering de lidstaten hun bevoegdheid behouden en dus hun 
nationale regels kunnen laten gelden.
Op het niveau van de Europese Unie worden de voorwaarden voor de toelating van 
onderdanen van derde landen op het grondgebied van de lidstaten voor het voortzetten van 
hun studie (voor een periode die meer dan drie maanden bedraagt) momenteel geregeld door 
Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor 
de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, 
onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk (PB L 375 of 23.12.2004). Deze richtlijn bevat 
ook regels die studenten volgens bepaalde voorwaarden toegang geven tot de arbeidsmarkt. 
Deze regels beperken echter het recht om te werken in loonverband of als zelfstandige strikt 
tot de studieperiode omdat ze de bedoeling hebben om studenten de mogelijkheid te geven 
een deel van de kosten van hun studie te dekken. Dit recht op werk of een zelfstandige 
activiteit wordt nog verder onderworpen aan beperkingen, waaronder het recht van lidstaten 
om rekening te houden met de situatie van hun nationale arbeidsmarkten of om een maximaal 
aantal uren voor een dergelijke activiteit vast te leggen. De richtlijn biedt geen voorwaarden 
voor of recht op verblijf op het grondgebied van de lidstaten met het oog op het zoeken van 
een baan na het afronden van de studie, en biedt ook geen specifieke bepalingen over de 
verandering van de status van student naar een andere status van gewone migrant.

                                               
1 Twee voorstellen voor Richtlijnen over seizoenarbeiders en onderdanen van derde landen in het kader van een 

overplaatsing binnen een onderneming doorlopen momenteel het wetgevingsproces, respectievelijk 
COM(2010) 379 definitief en COM(2010) 378 definitief.
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Tenzij de afgestudeerden naar wie in het verzoekschrift wordt verwezen, vallen onder een van 
de andere bestaande richtlijnen van de Europese Unie inzake migratie (bijvoorbeeld, de 
zogenaamde blauwe kaart1 of de zogenaamde gecombineerde vergunning2 –bij het vervallen 
van de periode voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn), behoren de voorwaarden voor 
toegang tot de arbeidsmarkt en de verandering van status tot de bevoegdheid van de lidstaten.
De Commissie blijft echter de bestaande wettelijke instrumenten beoordelen om potentiële 
domeinen voor verbetering te identificeren. In 2011 keurde de Commissie een verslag goed 
over de tenuitvoerlegging van richtlijn 2004/114fn, waaronder artikel 17 van de richtlijn die de 
economische activiteiten door studenten behandelt. Het verslag evalueerde eveneens of het 
potentieel van de richtlijn ten volle was gebruikt en identificeerde tekortkomingen in de 
tenuitvoerlegging en in de richtlijn zelf. Ten gevolge van de bevindingen van het verslag heeft 
de Commissie de intentie om in 2012 amendementen aan deze richtlijn voor te stellen, 
rekening houdend met de geïdentificeerde kerngebieden waarop de herziening van de richtlijn 
zich specifiek zou toespitsen. Het verslag erkent dat zonder te tornen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om het aantal migranten te bepalen, er specifiek aandacht zou kunnen worden 
besteed aan het vraagstuk van de toegang tot werkgelegenheid voor studenten uit derde landen 
aan het eind van hun studie, aangezien dit in hun keuze van het land van bestemming een 
bepalende factor blijkt te zijn en in de context van een slinkende beroepsbevolking en een 
mondiale behoefte aan hoogopgeleide werknemers een kwestie van gezamenlijk belang is.

Tegelijk is er momenteel niets in de wetgeving van de Europese Unie dat lidstaten ervan 
weerhoudt om onderdanen van derde landen die al op hun grondgebied verblijven, met 
inbegrip van afgestudeerden die onderdanen van een derde land zijn en die net hun studie 
hebben afgerond, toe te laten op het grondgebied te blijven om een betaalde economische 
activiteit of een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Voor zover de Europese Commissie 
hiervan op de hoogte is, laten sommige lidstaten afgestudeerden toe om op hun grondgebied 
te blijven om een baan te zoeken tijdens een bepaalde vooraf vastgelegde periode, net zoals in 
het scenario dat door indiener wordt beschreven.

Tegelijk erkennen andere beleidsprocessen op het vlak van migratie dat een grotere mobiliteit 
voor studenten uit derde landen, rekening houdend met de bevoegdheid van de lidstaten, een 
veelbelovende stap kan betekenen naar het vervullen van de behoeften van de Europese 
arbeidsmarkt als bepaalde studenten na het afronden van hun studie aan het werk kunnen 
gaan3.
Conclusies

De Commissie ziet in dat talent naar de Europese Unie moet worden aangetrokken en daar 
moet worden gehouden en deelt de mening dat gunstige voorwaarden voor toegang tot de 
arbeidsmarkt hiervoor belangrijk zijn. Afgestudeerden kunnen een potentiële groep vormen 
van opgeleide werknemers die de taal van het gastland spreken en al geïntegreerd zijn in de 
                                               
1 Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van 

onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, PB L 155 van 18.6.2009.
2 Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele 

aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven 
en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor 
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, PB L 343 van 23.12.2011.

3 Zie bijvoorbeeld "De totaalaanpak van migratie en mobiliteit", COM(2011) 743 definitief van 18.11.2011.
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samenlevingen van het gastland.

De specifieke kwestie van de mogelijke middelen voor een betere toegang van studenten tot 
de arbeidsmarkt van de Europese Unie kan ook worden aangepakt met de toekomstige nieuwe 
wetgeving die erop gericht is om richtlijn 2004/114 te wijzigen, maar er werd nog geen 
beslissing genomen. De bepaling die afgestudeerden toelaat om een baan te zoeken voor een 
beperkte duur van zes maanden die door indiener wordt aangehaald, blijft een nationale 
bevoegdheid.


