
Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de interne Commissie Recht van de Europese Unie is de 
Raad van State vanaf 1 april 2020 en vanaf 1 september 2020 op zoek naar een:           

Stagiair(e) Europees recht 

Ben je een enthousiaste student Europees recht, in de laatste fase van de universitaire studie, met goede 

studieresultaten en een goede kennis van moderne talen? Dan ben jij degene die we zoeken! 

De stageplaats 

Vanaf april 2020 en september 2020 zijn er weer stageplaatsen beschikbaar. Het gaat om één stageplaats, die 

steeds voor een periode van drie of vier maanden wordt ingevuld. De stageplaats kent een werkweek van 24 uur. 
Een minder aantal uren behoort tot de mogelijkheden. 

Je wordt tijdens de stage begeleid door twee juristen van de directie Bestuursondersteuning met als specialiteit 

EU-recht. 

De werkzaamheden 

• Je doet jurisprudentie-en literatuuronderzoek ter voorbereiding van EU-zaken;                                
• Je doet onderzoek en werkt mee aan specifieke EU-rechtelijke projecten;                                
• Je neemt deel aan interne overleggen op het terrein van EU-recht;                                
• Je signaleert relevante  arresten van het Hof van Justitie van de EU voor de 

Afdeling bestuursrechtspraak en de Afdeling advisering van de Raad van State.                              

Profiel stagiair(e) 

• Je bent in de eindfase van een universitaire studie;                                
• Je zit bij voorkeur in de masterfase van je studie;                                
• Je hebt als specialisatie Europees recht;                                
• Je hebt kennis van Nederlands staats-en bestuursrecht;                                
• Je hebt goede studieresultaten;                                
• Je hebt goede kennis van moderne talen.                              

Voorwaarden en vergoedingen 

De stagevergoeding bedraagt € 628,- bruto per maand, bij een volledige stageweek van 40 uur. Je kunt in 
aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding. 

Interesse? 

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar vacatures@raadvanstate.nl ter attentie van Ilona 
van Brandwijk, personeelsconsulent. Vergeet niet je cv en cijferlijst(en) mee te sturen. Geef ook aan naar welke 
periode je voorkeur uitgaat: vanaf 1 april 2020 of vanaf 1 september 2020. Voor de stageplek startend in april kan 
tot 17 februari 2020 gereageerd worden, voor de stageplek startend in september tot 15 juni 2020. 

Vragen? 

Heb je vragen over de stage, dan kun je contact opnemen met mr. Aniel Pahladsingh, jurist van de directie 

Bestuursondersteuning. Je kunt hem bellen op nummer 070 - 426 4519 of mailen: a.pahladsingh@raadvansta-
te.nl.   
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