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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over onbezoldigde stages en stages van lage kwaliteit1

1. Uit de cijfers van de Europese Commissie blijkt dat jaarlijks 4,5 miljoen studenten en 
afgestudeerden een stageplaats bemachtigen, dat 59 % van deze stages onbezoldigd is, dat 
bij 40 % van de stages geen sprake is van een stagecontract of sociale bescherming en dat 
de leerinhoud van 30 % van de stages nihil is.

2. Stages moeten zowel een leermiddel zijn als een manier om voor jongeren de overgang 
naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken; stages moeten een beperkte duur hebben en 
reële mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van vaardigheden.

3. Voor elke stage moet een schriftelijk stagecontract worden opgesteld, met daarin bindende 
voorwaarden en een omschrijving van de leerdoelen en de taken.

4. Ondernemingen mogen stages niet gebruiken als een manier om vaste werknemers te 
vervangen door goedkope arbeidskrachten met vergelijkbare kwalificaties. Voorts mogen 
stagewerkzaamheden geen taken omvatten die door vaste werknemers kunnen worden 
uitgevoerd.

5. Stages moeten een vergoeding opleveren; onbezoldigde stages ontnemen kwetsbare 
groepen het recht op gelijke onderwijskansen en het recht op gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt. 

6. De Commissie wordt in dit verband verzocht de invoering van een reeks bindende 
voorschriften te overwegen om onbezoldigde stages voor afgestudeerden te verbieden en 
zowel de kwaliteit van stages als de arbeidsvoorwaarden van stagiairs te verbeteren.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


