OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING VOOR
TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN
VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL VERTALING (DGT)

COM/TA/AD/01/21 - VERTALERS (AD5) VOOR HET DEENS (DA)
COM/TA/AD/02/21 - VERTALERS (AD5) VOOR HET DUITS (DE)
COM/TA/AD/03/21 - VERTALERS (AD5) VOOR HET FINS (FI)
COM/TA/AD/04/21 - VERTALERS (AD5) VOOR HET ZWEEDS (SV)
Uiterste datum voor inschrijving: 9 februari 2021 om 12 uur (‘s middags), Belgische tijd

Deze selectieprocedures hebben tot doel lijsten van geslaagde kandidaten op te stellen waaruit de
respectieve vertaalafdelingen van het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie
(DGT) kunnen putten voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen als vertalers
(functiegroep AD).
In het kader van deze selectieprocedures slaat elke verwijzing naar een persoon van een bepaald
geslacht op personen van een ander geslacht.
Deze oproep en de bijlagen erbij vormen het juridisch bindende kader voor deze
selectieprocedures.
Aantal geslaagde kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst:
COM/TA/AD/01/21 – DA:
COM/TA/AD/02/21 – DE:
COM/TA/AD/03/21 – FI:
COM/TA/AD/04/21 – SV:

25
35
25
25

Zoals aangegeven in deze oproep zal u tijdens de selectieprocedures meerdere toetsen afleggen.
De Commissie ziet erop toe dat daarbij de aanbevelingen van de bevoegde
volksgezondheidsinstanties (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en andere
internationale/Europese/nationale autoriteiten) in acht worden genomen.
Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan krachtens titel I, 2b), van de regeling die van
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP), overeenkomstig het
besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor het aanwerven en
inzetten van tijdelijk personeel:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jobs_at_the_european_commission/job_opportunities/do
cuments/commission-decision-temporary-agents-c-2013-9049-en.pdf (wordt momenteel
herzien).
De aanvankelijke looptijd van de overeenkomst voor tijdelijke functionarissen van categorie 2b)
bedraagt vier jaar; deze kan met maximaal twee jaar worden verlengd.
Bij de bepaling van de totale duur van de overeenkomst wordt ook rekening gehouden met het
besluit van de Commissie van 28 april 2004 inzake de maximale duur van het gebruik van nietstatutair personeel (zeven jaar over een periode van twaalf jaar)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2004/EN/3-2004-1597-EN-6-0.Pdf, zoals

gewijzigd bij Besluit C (2013) 9028 final van de Commissie van 16 december 2013
(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2013/EN/3-2013-9028-EN-F1-1.Pdf)
en Besluit C(2019) 2548 final van de Commissie van 5 april 2019.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-2548-F1-EN-MAIN-PART1.PDF
De geslaagde kandidaten kan een functie worden aangeboden in Brussel of Luxemburg.
Geslaagde kandidaten die een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden, beginnen in salaristrap
1 of 2 van de desbetreffende rang, naargelang van de duur van hun werkervaring. De indicatieve
maandelijkse basissalarissen bedragen op 1 juli 2019:
Voor rang AD5:


salaristrap 1: 4 883,11 EUR



salaristrap 2: 5 088,30 EUR

Het salaris bestaat uit een basissalaris aangevuld met specifieke vergoedingen, waaronder
eventueel een ontheemdingstoelage en gezinstoelage. De regels voor de berekening van deze
vergoedingen kunnen worden geraadpleegd in de RAP (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R003120200101&qid=1579010653487&from=NL).

I - WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
De geslaagde kandidaten zullen documenten uit voornamelijk het Engels vertalen in de taal van
de door hen gekozen selectieprocedure. De vaak complexe bronteksten gaan meestal over
politieke, juridische, economische, financiële, wetenschappelijke of technische onderwerpen en
houden verband met alle werkterreinen van de Europese Unie. Ook de revisie van vertalingen
(van interne collega’s en van freelancecontractanten) en terminologieonderzoek kunnen tot het
takenpakket behoren. Voor het vertaalwerk en andere relevante taken zijn digitale vaardigheden
vereist en wordt intensief gebruik gemaakt van specifieke IT-hulpmiddelen.

II - AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN?
Op de uiterste datum voor de online inschrijving moet u voldoen aan ALLE onderstaande
algemene en specifieke voorwaarden. Gedurende de selectieprocedure gaat het tot het sluiten van
arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag na of u voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden.
Het selectiecomité controleert of u voldoet aan de hieronder vermelde specifieke
toelatingsvoorwaarden.
1) Algemene voorwaarden




uw rechten als staatsburger bezitten als onderdaan van een van de lidstaten van de EU
voldaan hebben aan de verplichtingen inzake militaire dienst van uw lidstaat
in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de beoogde functie vereist zijn

2) Specifieke voorwaarden - talen
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Artikel 12, lid 2, onder e), van de RAP bepaalt dat tijdelijke functionarissen slechts kunnen
worden aangesteld als zij blijk geven van een grondige kennis van een van de talen van de
Unie en voldoende kennis van een andere taal van de Unie.
U moet een goede kennis hebben van ten minste twee officiële EU-talen. In deze oproep
wordt als volgt verwezen naar deze talen:




taal 1: perfecte kennis (niveau C2) van de taal van de gekozen selectieprocedure;
taal waarin de taalvaardigheidstoets (hoofdtaal), de vertaal- en revisietests en het
sollicitatiegesprek worden afgelegd;
taal 2: grondige kennis (ten minste niveau C1) van het Engels; taal waarin de
taalkennistoets, de vertaal- en revisietests en het sollicitatiegesprek worden
afgelegd;
bij de aanwerving kan de kennis van een andere EU-taal in aanmerking worden
genomen.

Deze minimumniveaus gelden voor alle in het sollicitatieformulier vermelde taalvaardigheden
(spreken, schrijven, lezen en luisteren), en komen overeen met de niveaus van het
gemeenschappelijk
Europees
referentiekader
voor
talen:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=090000168045bb51
De communicatie tussen EPSO en de kandidaten die een geldige sollicitatie hebben
ingediend, verloopt via de EPSO-account, in een van de talen die in het sollicitatieformulier
werden opgegeven op niveau C1 of hoger.
Taal 1 moet de taal van de gekozen selectieprocedure zijn.
Taal 1 is de doeltaal waarin teksten worden vertaald en de taal waarin binnen de
desbetreffende vertaalafdeling wordt gecommuniceerd. Een perfecte beheersing van deze taal
is dus absoluut noodzakelijk.

Taal 2 moet Engels zijn.
Aangezien de brontaal van de door de Deense/Finse/Duitse/Zweedse afdelingen van het DGT
te vertalen originelen meestal Engels is, is kennis van het Engels essentieel voor zowel de
vertaling in de doeltaal als voor de taalkundige revisie van vertalingen, alsook voor de andere
taken.
De op grond van deze selectieprocedure aangeworven kandidaten zullen dus hoofdzakelijk
werken met in het Engels opgestelde documenten en moeten een grondige kennis van het
Engels hebben.

3) Specifieke voorwaarden - kwalificaties en werkervaring


U moet een diploma hebben behaald van een volledige universitaire opleiding van ten
minste drie jaar.



Werkervaring is niet vereist.
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ENKEL diploma's die zijn uitgereikt in EU-lidstaten of waarvoor door de autoriteiten
van een van deze lidstaten een gelijkwaardigheidsverklaring is afgegeven, worden in
aanmerking genomen.

III - HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?
1) Inschrijvingsprocedure
In het sollicitatieformulier moet u de taal van de gekozen selectieprocedure (Deens, Fins, Duits
of Zweeds) als taal 1, en Engels als taal 2 opgeven. U wordt tevens gevraagd te bevestigen dat u
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de selectieprocedure en nadere informatie te
verstrekken die relevant is voor de procedure (bijvoorbeeld diploma’s).
U kunt het sollicitatieformulier invullen in uw taal 1 (Deens, Fins, Duits of Zweeds) of in taal 2
(Engels).
Door uw sollicitatieformulier te valideren, verklaart u te voldoen aan alle voorwaarden die zijn
vermeld in het onderdeel “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?” Wanneer u uw
sollicitatieformulier eenmaal hebt gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Het
is aan u om ervoor te zorgen dat u uw sollicitatieformulier binnen de gestelde termijn indient
en valideert.

2) Preselectie: meerkeuzetoetsen per computer
Als u uw sollicitatieformulier tijdig valideert, wordt u uitgenodigd voor een aantal
meerkeuzetoetsen per computer, hetzij in een door EPSO erkend centrum, hetzij op afstand.
Tenzij anders vermeld, moet u een afspraak boeken voor de meerkeuzetoetsen per computer
volgens de instructies van EPSO. Normaal gezien hebt u daarvoor de keuze uit verschillende
data en locaties. De periode voor het boeken en het afleggen van de toetsen is beperkt.
De meerkeuzetoetsen zijn als volgt samengesteld:
Toets

Taal

Taalkennis

taal 2

Aantal
vragen
12

Taalvaardigheid
hoofdtaal

taal 1

25

Duur

Score

25 min.
25 min.

0 - 12
punten
0 - 50
punten

Vereiste
minimumscore
6/12
30/50

U moet voor beide toetsen de vereiste minimumscore behalen om te kunnen worden toegelaten
tot de volgende fase van de selectieprocedure. Wanneer de laatste plaats door verschillende
kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten tot de volgende fase
toegelaten. Deze score wordt niet opgeteld bij de resultaten van de volgende toetsen.
3) Controle van de toelatingsvoorwaarden
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Op basis van de gegevens in het online sollicitatieformulier wordt gecontroleerd of u voldoet aan
de toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel “Aan welke voorwaarden moet ik
voldoen?”. Het tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag gaat na of u voldoet
aan de algemene toelatingsvoorwaarden. Het selectiecomité controleert of u voldoet aan de
specifieke toelatingsvoorwaarden die zijn vermeld in het onderdeel “Onderwijs en opleiding”
van het online sollicitatieformulier.
De dossiers van de kandidaten worden gecontroleerd in afnemende volgorde van de behaalde
score voor de meerkeuzetoetsen, totdat voor elke selectieprocedure het quotum wordt bereikt van
kandidaten die worden toegelaten tot de vertaal- en revisietests. De dossiers van de overige
kandidaten worden niet onderzocht. Er worden per selectieprocedure ongeveer viermaal - en
maximaal vijfmaal - zoveel kandidaten toegelaten tot de vertaal- en revisietests als het aantal
kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst.
4) Selectie: vertaal- en revisietests
Als u volgens de gegevens in uw online sollicitatieformulier aan alle voorwaarden voldoet en u
behoort tot degenen met de hoogste totaalscores voor de meerkeuzetoetsen per computer, wordt
u uitgenodigd voor twee tests in taal 1 en taal 2, hetzij in een door EPSO erkend centrum,
hetzij op afstand. Nadere instructies krijgt u in uw uitnodigingsbrief. Deze tests zijn:
i.

Revisietest (duur: 30 minuten): Revisie van een uit taal 2 (Engels) in taal 1
(Deens/Fins/Duits/Zweeds) vertaalde tekst, waarbij u uw eigen niet-elektronische
(papieren) woordenboeken mag gebruiken.
Voor de revisietest worden ten hoogste 70 punten toegekend; de vereiste
minimumscore is 35.

ii.

Vertaaltest (duur: 90 minuten): Vertaling uit taal 2 (Engels) in taal 1
(Deens/Fins/Duits/Zweeds), waarbij u uw eigen niet-elektronische (papieren)
woordenboeken mag gebruiken.
Voor de vertaaltest worden ten hoogste 70 punten toegekend; de vereiste
minimumscore is 35.

Als u de vereiste minimumscore voor de revisietest niet haalt, wordt uw vertaaltest niet
beoordeeld. Als u behoort tot degenen met de hoogste gecombineerde totaalscores voor deze
tests, wordt u toegelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
5) Sollicitatiegesprek
Als u behoort tot degenen met de hoogste gecombineerde totaalscores voor de vertaal- en
revisietests, wordt u uitgenodigd voor een solicitatiegesprek in uw taal 1 en taal 2 (online of in
persoon). Er worden maximaal tweemaal zoveel geslaagde kandidaten uitgenodigd als het aantal
dat voor elke selectie op de reservelijst kan worden geplaatst. Nadere instructies krijgt u in uw
uitnodigingsbrief.
Tijdens het gesprek worden uw motivatie en de volgende algemene vaardigheden beoordeeld:
- problemen analyseren en oplossen;
- kwaliteits- en resultaatgericht werken;
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- leren en zich blijven ontwikkelen;
- mondelinge communicatie.
Voor het sollicitatiegesprek worden ten hoogste 60 punten toegekend; de vereiste
minimumscore is 30.
Tenzij anders vermeld moet u gescande kopieën van uw bewijsstukken uploaden op uw EPSOaccount. Nadere instructies krijgt u in uw uitnodigingsbrief.
De tijdens het sollicitatiegesprek behaalde score wordt opgeteld bij de scores van de in punt 4
vermelde tests, om uw eindscore te bepalen.

6) Lijst van geslaagde kandidaten
Het selectiecomité controleert de bewijsstukken om te bepalen of deze overeenkomen met de in
het online sollicitatieformulier verstrekte informatie. De kandidaten die bij de tests en het
sollicitatiegesprek de vereiste minimumscores en de hoogste eindscores hebben behaald, worden
op een lijst van geslaagde kandidaten geplaatst (één lijst per selectieprocedure), totdat het
maximumaantal dat op de lijst kan worden geplaatst, bereikt is. Wanneer de laatste plaats op de
lijst door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten
op de lijst geplaatst. De reservelijst wordt in alfabetische volgorde opgesteld.
De lijst van geslaagde kandidaten wordt beschikbaar gesteld aan de Europese Commissie voor de
aanwervingsprocedure en de eventuele verdere loopbaanontwikkeling. De lijst zal twee jaar
geldig zijn; deze geldigheidsduur kan worden verlengd. Opname in een lijst van geslaagde
kandidaten geeft geen recht of garantie op aanwerving.

IV - GELIJKE KANSEN EN BIJZONDERE VOORZIENINGEN
EPSO voert een beleid van gelijke kansen en gelijke behandeling en aanvaardt sollicitaties van
iedereen.
Als u een handicap of medische aandoening hebt die uw deelname aan de toetsen bemoeilijkt,
vermeld dit dan in uw sollicitatieformulier en laat ons weten welke bijzondere voorzieningen u
nodig hebt.
Indien de handicap of medische aandoening ontstaat nadat u de online inschrijving hebt
gevalideerd, moet u dit zo snel mogelijk aan EPSO melden, op onderstaand contactadres.
U dient een certificaat van een nationale instantie of een medische verklaring naar EPSO te
sturen voordat uw verzoek in aanmerking kan worden genomen.
Neem voor meer informatie contact op met het “accessibility team” van EPSO,
 via e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu), of
 per post:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)
EPSO accessibility
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Kortenberglaan 25
1049 Brussel
BELGIË
Gelieve duidelijk op deze correspondentie te vermelden: “EPSO accessibility”, uw naam, het
nummer van de selectieprocedure en uw inschrijvingsnummer.
De bewijsstukken worden per geval bestudeerd waarna in naar behoren gemotiveerde gevallen,
op basis van de ingediende bewijsstukken en overeenkomstig het beginsel van gelijke
behandeling, in gerechtvaardigde gevallen specifieke aangepaste voorzieningen worden
getroffen.
V - VEILIGHEIDSMACHTIGING
Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van
13 maart 2015 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van
gerubriceerde EU-informatie moeten alle personen die op grond van hun taken toegang tot de
gerubriceerde EU-informatie moeten hebben, op het vereiste veiligheidsniveau zijn
gemachtigd (EU secret) alvorens hun toegang tot die gerubriceerde EU-informatie kan
worden verleend.
Aangezien de Europese Commissie regelmatig te maken heeft met gevoelige en gerubriceerde
informatie die hoog vertrouwelijk is, is het in het belang van de dienst dat een aantal
personeelsleden van de vertaaldiensten over een passende veiligheidsmachtiging beschikken
om documenten met dergelijke gevoelige en gerubriceerde informatie te vertalen.
Daarom kunnen geslaagde kandidaten worden verzocht een veiligheidsonderzoek te
ondergaan overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie als
voorwaarde voor aanwerving voor bepaalde functies.
De geslaagde kandidaten die voor dergelijke functies solliciteren, moeten derhalve bereid zijn
een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van
de Commissie. Deze aspecten worden steeds duidelijk vermeld in de bekendmaking van de
vacature voor de betrokken functie.
Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een nationale veiligheidsinstantie van de
lidstaat waarvan de kandidaat onderdaan is. Het veiligheidsonderzoek kan aanzienlijk
verschillen van lidstaat tot lidstaat. Wij raden u aan u te informeren over de procedure
alvorens deel te nemen aan deze selectieprocedure.

VI - HOE EN WANNEER KAN IK ME INSCHRIJVEN?
U moet zich online inschrijven op de website van EPSO http://jobs.eu-careers.eu, ten laatste op
9 februari 2021 om 12 uur (‘s middags), Belgische tijd
U moet uw sollicitatieformulier online indienen via uw EPSO-account, volgens de instructies op
de EPSO-website die betrekking hebben op de verschillende fasen van de procedure.
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Als u nog geen EPSO-account hebt, moet u er een aanmaken. Volg de instructies voor het
aanmaken van een account op de EPSO-website www.eu-careers.eu.
U moet een geldig e-mailadres hebben en ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens, waaronder
uw e-mailadres, steeds actueel zijn in uw EPSO-account.
Wanneer u uw sollicitatieformulier eenmaal hebt gevalideerd, kunt u geen wijzigingen meer
aanbrengen.
Het is aan u om ervoor te zorgen dat u uw sollicitatieformulier volledig invult en valideert
binnen de termijn die daartoe in deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is
vastgesteld.
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BIJLAGE I

1. COMMUNICATIE MET DE KANDIDATEN
Nadat uw inschrijving is geregistreerd, kunt u het algemene verloop van de selectieprocedure
volgen op de website van EPSO (http://jobs.eu-careers.eu).
Specifieke informatie die uzelf betreft, is alleen beschikbaar via uw EPSO-account.
Dit is met name het geval voor:
-

meerkeuzetoetsen: uitnodiging en resultaten;
het resultaat van de toetsing van de toelatingsvoorwaarden;
revisie- en vertaaltests; uitnodiging en resultaten;
sollicitatiegesprek: uitnodiging en resultaten.

U moet uw EPSO-account regelmatig (minstens tweemaal per week) raadplegen. Eventuele
wijzigingen in uw post- of e-mailadres moet u zelf in uw EPSO-account aanbrengen.
Vermeld in alle correspondentie uw naam zoals vermeld op uw sollicitatieformulier, het
referentienummer van de selectieprocedure en uw inschrijvingsnummer.
1.1. Automatisch beschikbare informatie
Na elke fase van de selectieprocedure ontvangt u automatisch de volgende informatie:
− meerkeuzetoetsen: een overzicht van uw antwoorden en de juiste antwoorden, met de
verwijzingsnummers of -letters. De tekst van de vragen en antwoorden wordt nooit
meegedeeld;
− toelatingsvoorwaarden: of u bent toegelaten. Als u niet bent toegelaten, wordt
aangegeven aan welke voorwaarden u niet voldoet;
− Vertaal- en revisietests: uw resultaten;
− Sollicitatiegesprek: uw resultaten
1.2. Informatie op verzoek
EPSO streeft ernaar zo veel mogelijk informatie te verstrekken aan de kandidaten, rekening
houdend met zijn motiveringsplicht, de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden van het
selectiecomité en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Alle verzoeken om
informatie worden beoordeeld in het licht van deze verplichtingen.
Een verzoek om informatie moet binnen tien kalenderdagen nadat uw resultaten zijn
bekendgemaakt, worden ingediend via de website van EPSO (https://epso.europa.eu/help_nl).

2. SELECTIECOMITÉS
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Overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake
het beleid voor het aanwerven en inzetten van tijdelijk personeel (dat momenteel wordt herzien)
worden selectiecomités aangewezen om de beste kandidaten te selecteren in het licht van de in
de oproep vermelde eisen.
De selectiecomités beslissen ook over de moeilijkheidsgraad van de meerkeuzetoetsen per
computer en de vertaal- en revisietests. De besluiten over de benoeming van de selectiecomités
worden bekendgemaakt op de website van EPSO (http://jobs.eu-careers.eu).
Het is kandidaten strikt verboden om in het kader van een selectieprocedure direct of
indirect contact op te nemen met leden van de selectiecomités. Niet-naleving van deze regel
leidt tot uitsluiting van de selectieprocedure.
3. VERZOEKEN, KLACHTEN EN BEROEP
3.1. Technische en organisatorische problemen
Als u tijdens de selectieprocedure met een ernstig technisch of organisatorisch probleem
wordt geconfronteerd, neem dan contact op met EPSO, uitsluitend via de website van
EPSO (https://epso.europa.eu/contact/form_nl), zodat wij het probleem kunnen onderzoeken
en een oplossing kunnen zoeken.
Vermeld in alle correspondentie uw naam (zoals vermeld op uw EPSO-account), uw
inschrijvingsnummer en het referentienummer van de selectieprocedure.
Als het probleem zich in het testcentrum voordoet:
 meld het probleem onmiddellijk bij de surveillanten zodat ter plaatse een oplossing kan
worden gezocht. Vraag hun in ieder geval uw klacht schriftelijk vast te leggen, en
 neem binnen drie kalenderdagen na uw test contact op met EPSO via de website
(https://epso.europa.eu/contact/form_nl), en geef een korte omschrijving van het probleem.
Als het probleem zich buiten het testcentrum voordoet (bijvoorbeeld in verband met
reservering), volg dan de in uw EPSO-account en op de EPSO-website vermelde instructies of
neem
onmiddellijk
contact
op
met
EPSO
via
de
website
(https://epso.europa.eu/contact/form_nl).
Als u een probleem hebt in verband met uw inschrijving moet u onmiddellijk, en in elk geval
vóór de uiterste inschrijvingsdatum, contact opnemen met EPSO via de website
(https://epso.europa.eu/contact/form_nl). Berichten die minder dan vijf werkdagen vóór de
uiterste inschrijvingsdatum zijn verstuurd, kunnen mogelijk niet vóór die datum worden
beantwoord.
3.2.

Inhoudelijke fouten in de meerkeuzetoetsen per computer

De databank met de meerkeuzevragen wordt voortdurend en grondig door EPSO
gecontroleerd.
Als u van mening bent dat een fout in een van de meerkeuzevragen een negatieve invloed
heeft gehad op uw vermogen om het juiste antwoord te geven of u heeft verhinderd te
antwoorden, kunt u het selectiecomité verzoeken de vraag/vragen opnieuw te bekijken (een
zogeheten "neutralisatieprocedure").
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Bij deze procedure kan het selectiecomité besluiten de vraag te annuleren en de
oorspronkelijk aan die vraag toegekende punten te verdelen over de rest van de vragen. De
herberekening vindt alleen plaats voor de kandidaten die de foutieve vraag hebben gekregen.
De scoreberekening zoals beschreven in de desbetreffende onderdelen van deze oproep
verandert verder niet.
Voor klachten over de meerkeuzetoetsen geldt de volgende regeling:
 procedure: neem contact op met EPSO, uitsluitend via de website van EPSO
(https://epso.europa.eu/help/forms/complaints_nl);
 taal: taal 2 van de betrokken selectieprocedure;
 termijn: binnen drie kalenderdagen na de datum van de computertoetsen;
 aanvullende informatie: geef een beschrijving van de inhoud van de vraag, zodat de
vraag in kwestie kan worden geïdentificeerd, en licht de vermeende fout zo duidelijk
mogelijk toe.
Verzoeken die te laat worden ingediend, of waarin de betwiste vraag of de vermeende
fout niet wordt toegelicht, worden niet in behandeling genomen.
Met name worden verzoeken waarin enkel wordt gewezen op vermeende vertaalproblemen,
zonder dat het probleem duidelijk wordt omschreven, niet aanvaard.
3.3. Verzoek om een heronderzoek
U kunt verzoeken om een heronderzoek van elk besluit van het selectiecomité of van het tot
het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag waarbij uw resultaten worden
vastgesteld of waarbij wordt bepaald of u naar de volgende fase van de selectieprocedure mag
doorgaan of van verdere deelname wordt uitgesloten.
Verzoeken om een heronderzoek kunnen worden ingediend om een van de volgende redenen:
− een materiële onregelmatigheid in de selectieprocedure; en/of
− niet-naleving, door de selectiecomités of het tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten
bevoegde gezag, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling
die van toepassing is op de andere personeelsleden, de oproep of de bijlagen erbij en/of de
jurisprudentie.
 procedure: neem contact op met EPSO, uitsluitend via de website van EPSO
(https://epso.europa.eu/help/forms/complaints_nl);
 taal: taal 2 van de betrokken selectieprocedure;
 termijn: binnen tien kalenderdagen nadat het betwiste besluit via uw EPSO-account is
bekendgemaakt;
 aanvullende informatie: geef duidelijk aan welk besluit u wilt betwisten en op welke
gronden.
Verzoeken die te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
3.4 Beroepsprocedures
U kunt een administratieve klacht indienen op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut.
Stuur één exemplaar van uw klacht op de volgende manier:
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via e-mail, liefst in pdf-formaat, aan de functionele mailbox HR MAIL E.2 (HRMAIL-E2@ec.europa.eu)

De termijn van drie maanden voor indiening van een klacht (zie het Statuut https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20180101:NL:PDF)
gaat in op de datum waarop kennis is gegeven van het besluit waardoor u zich bezwaard acht.
Het tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag is niet gemachtigd een besluit
van een selectiecomité te wijzigen. Volgens vaste rechtspraak is de ruime discretionaire
bevoegdheid van de selectiecomités van vergelijkende onderzoeken alleen dan onderworpen
aan de controle van de EU-rechter wanneer de regels die gelden voor de werkzaamheden van
het selectiecomité op evidente wijze zijn geschonden.
3.5. Gerechtelijk beroep
Als deelnemer aan een selectieprocedure voor tijdelijke functionarissen hebt u het recht een
gerechtelijk beroep in te stellen bij het Gerecht op grond van artikel 270 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren
van de Europese Unie.
Er kan tegen een besluit van het tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag
(anders dan bij een besluit van het selectiecomité) geen beroep bij het Gerecht worden
ingesteld als niet eerst een administratieve klacht op grond van artikel 90, lid 2, van het
Statuut is ingediend (zie punt 3.3). Met name geldt dit voor besluiten betreffende de algemene
toelatingscriteria, die door het tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag
worden genomen en niet door het selectiecomité.
Voor gerechtelijke beroepen geldt de volgende regeling:
– procedure: zie de website van het Gerecht (http://curia.europa.eu/jcms/).
3.6. Europese ombudsman
Alle burgers en inwoners van de EU kunnen een klacht indienen bij de Europese ombudsman.
Alvorens een klacht bij de ombudsman in te dienen, moet u eerst de passende
administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen ondernemen (zie
bovenvermelde punten 3.1 tot 3.3).
Het indienen van een klacht bij de ombudsman betekent niet dat de termijn voor het indienen
van een administratieve klacht of het instellen van een gerechtelijk beroep wordt verlengd.
Voor klachten bij de Europese ombudsman geldt de volgende regeling:
 procedure:
zie
de
website
(http://www.ombudsman.europa.eu/).

van

de

Europese

ombudsman

4. DISKWALIFICATIE
Op elk moment in de selectieprocedure kunt u worden gediskwalificeerd als het
selectiecomité/het tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten bevoegde gezag constateert dat u:
-

meer dan één EPSO-account hebt aangemaakt;
niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet;
valse of niet gestaafde verklaringen hebt afgelegd;
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-

een of meer toetsen niet hebt geboekt of afgelegd;
bij de toetsen hebt gefraudeerd;
in uw sollicitatieformulier de voor deze oproep vereiste talen niet hebt opgegeven;
hebt getracht om op ongeoorloofde wijze contact op te nemen met een lid van een
selectiecomité;
EPSO niet hebt geïnformeerd over een potentieel belangenconflict met een lid van een
selectiecomité;
een schriftelijke of praktische toets hebt ondertekend of hierop een onderscheidend merk
hebt aangebracht.

De EU-instellingen en -agentschappen werven alleen personen aan die blijk geven van de
hoogste mate van integriteit. Fraude of poging tot fraude kan worden bestraft met sancties en kan
uw deelname aan toekomstige selectieprocedures in gevaar brengen.
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BIJLAGE II

EUROPESE COMMISSIE

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw
persoonsgegevens.
Gegevensverwerking: Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens in het kader
van een selectieprocedure voor tijdelijke functionarissen voor andere functies dan leidinggevende
en adviesfuncties.
Verwerkingsverantwoordelijke: DG Personele middelen en veiligheid — Eenheid HR.DDG.B.1
“Selectie, Aanwerving en Beëindiging van de dienst”
Referentienummer: DPR-EC-01728.1
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
3. Op welke juridische grondslag(en) verwerken we uw persoonsgegevens?
4. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verder verwerkt?
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?
7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld?
8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
9. Contactgegevens
10. Waar vindt u meer informatie?
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1. Inleiding
De Europese Commissie (hierna “de Commissie” genoemd) heeft zich ertoe verbonden uw
persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en
verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de
Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 45/2001).
Deze privacyverklaring geeft uitleg over de redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe
die informatie wordt gebruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. U
vindt hier ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt
uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming.
Hieronder vindt u informatie over de gegevensverwerking met betrekking tot “Door de Europese
Commissie georganiseerde selectieprocedures voor tijdelijke functionarissen voor andere functies
dan leidinggevende en adviesfuncties”, uitgevoerd door de eenheid HR.DDG.B.1 “Selectie,
Aanwerving en Beëindiging van de dienst” van het DG Personele middelen.
2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
Doel van de verwerking: De Europese Commissie verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor
de organisatie van de selectie van tijdelijke functionarissen met het oog op het opstellen van een lijst
van geschikte kandidaten die het best beantwoorden aan het profiel dat in de oproep tot het
indienen van blijken van belangstelling is vastgesteld, of om de directoraten-generaal (DG’s) hierbij
bij te staan. De selectieprocedures kunnen worden uitgevoerd door DG HR in samenwerking met
alleen de desbetreffende diensten van het (de) verzoekende DG (DG’s), of met de steun van een
Account Management Centre (AMC) of het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).
Na de publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de selectie van
tijdelijke functionarissen sturen kandidaten hun sollicitatiedossier per e-mail naar een speciale
functionele mailbox die is aangemaakt door de desbetreffende diensten van het (de) verzoekende
DG (DG’s) of, in voorkomend geval, het AMC, of via het beveiligde elektronische platform van EPSO
(gewoonlijk wanneer de selectieprocedure met steun van EPSO wordt georganiseerd).
In alle gevallen wordt voor elke kandidaat een individueel bestand aangemaakt. Dit bestand omvat:
 het sollicitatiedossier met het naar behoren ingevulde sollicitatieformulier; een cv, indien
vereist; een motivatiebrief, indien vereist; eventueel de aanvullende informatie die door de
kandidaat wordt verstrekt in de Talent Screener;


een afschrift van een officieel document als bewijs van burgerschap (identiteitskaart of
paspoort); een afschrift van het diploma/getuigschrift (de diploma's/getuigschriften) waaruit
het vereiste opleidingsniveau blijkt; kopieën van documenten waaruit de relevante
beroepservaring blijkt;



de beoordelingsformulieren voor het sollicitatiedossier en de prestaties van de kandidaat bij
de tests waarvoor hij of zij is uitgenodigd;



correspondentie met de kandidaat.

Wanneer de selectieprocedure tests per computer en/of assessments omvat, kunnen de datasubsets
van de persoonsgegevens van de kandidaten ook worden verwerkt met behulp van IT-applicaties die
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eigendom zijn van en/of worden beheerd door de subcontractanten van EPSO die als
gegevensverwerker optreden, in overeenstemming met de regels en binnen de grenzen die zijn
vastgesteld in de toepasselijke kaderovereenkomsten.
Het selectiecomité verwerkt de dossiers van de kandidaten (die bestaan uit identificatiegegevens en
administratieve gegevens van de kandidaten), stelt het met redenen omkleed verslag op en stelt de
lijst van geslaagde kandidaten op, zonder deze evenwel op te slaan.
De databank voor aanwervingen wordt gebruikt voor het beheer van de lijsten van geslaagde
kandidaten en kan binnen de organen en instellingen van de EU worden geraadpleegd door
medewerkers die belast zijn met het personeelsbeheer. Bij de Commissie gaat het om: DG HR, de
AMC’s, HR Business Correspondents, leidinggevend personeel en andere personeelsleden van de
instelling die toegang hebben gekregen tot de databank voor aanwervingen om kandidaten te
zoeken en te selecteren met het oog op aanwerving.
Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met
inbegrip van profilering.
3. Op welke juridische grondslag(en) verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:
de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader
van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de Unie is
verleend.
De verwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:
- Verordening nr. 31 (EEG), 11 (EGA), tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren en de
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

-

Besluit C(2013) 9049 van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor het
aanwerven en inzetten van tijdelijk personeel.

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verder verwerkt?
Om deze gegevensverwerking te kunnen uitvoeren, verzamelt eenheid HR.DDG.B.1 “Selectie,
Aanwerving en Beëindiging van de dienst” de volgende categorieën persoonsgegevens:
-

Persoonsgegevens ter identificatie van de kandidaten: voorna(a)m(en), familiena(a)m(en) bij
geboorte, geboortedatum, geslacht, nationaliteiten, hoofdtaal, type en nummer van het
identificatiedocument, kopie van het identificatiedocument met alle persoonsgegevens,
nationaal identiteitsnummer, e-mailadres, nummer van de selectieprocedure, geheim
identificatienummer dat is toegekend voor de anonieme markering van de tests,
“toelatingsnummer” voor identificatie tijdens per computer afgenomen tests.

-

Wanneer de selectie plaatsvindt met steun van EPSO, persoonsgegevens betreffende het
gebruik van de EPSO-accounts van de kandidaten: gebruikersidentificatiecode, nummer,
gebruikersnaam, login, wachtwoord, log van gebruikersbezoeken.

-

Persoonsgegevens van de kandidaten om met hen contact op te nemen en voor de
praktische organisatie van de tests: adres, postcode, stad, land, telefoonnummer(s),
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correspondentietalen, testtalen; door de kandidaten verstrekte gegevens over specifieke
behoeften (met name medische aandoeningen en/of handicaps); gegevens over familiale,
sociale en professionele relaties die een belangenconflict kunnen vormen.
-

Persoonsgegevens van de kandidaten die nodig zijn om de in de oproep tot het indienen van
blijken van belangstelling vastgestelde toelatings- en/of selectiecriteria en de motivatie van
de kandidaten te kunnen beoordelen: opleiding, bijzonderheden over beroepservaring,
technische deskundigheid en vaardigheden, talenkennis.

-

De resultaten die de kandidaten in de verschillende fasen van het selectieproces hebben
behaald en de gegevens betreffende de beoordeling van de kwalificaties, vaardigheden en
competenties van de kandidaten (scores en, in voorkomend geval, opmerkingen van het
selectiecomité).

Het verstrekken van persoonsgegevens is verplicht om te voldoen aan de vereisten voor aanwerving
zoals vastgelegd in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de
Europese Unie.
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De Europese Commissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verzameld of verder zijn verwerkt. Dit houdt het volgende in:
- de dossiers van de kandidaten die zijn opgenomen op de lijst van de geschikte kandidaten
worden door eenheid HR.DDG.B1 bewaard totdat die kandidaten worden aangeworven door
de Commissie. Zodra deze zijn aangeworven, worden de selectiedossiers vernietigd en
vervangen door persoonsdossiers.
-

de dossiers van de kandidaten die zijn opgenomen op de lijst van geschikte kandidaten maar
die niet door de Commissie zijn aangeworven, worden bewaard gedurende twee jaar, te
rekenen vanaf de datum waarop de lijst is afgesloten;

-

de dossiers van de kandidaten die niet op de lijst van geschikte kandidaten staan, worden
bewaard gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de vaststelling van de reservelijst;

-

de gegevens van kandidaten die zijn verstrekt in het kader van een sollicitatie die niet tijdig is
gevalideerd, worden bewaard gedurende één jaar vanaf de uiterste datum voor het indienen
van sollicitaties voor de selectieprocedure;

-

de dossiers waarin de organisatie van de procedures voor de selectie van tijdelijke
functionarissen wordt gedocumenteerd, worden bewaard gedurende vijf jaar, te rekenen
vanaf de datum waarop de reservelijst is afgesloten.

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade
gegevensbestanden enz.) worden op de servers van de Europese Commissie opgeslagen. Alle
verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie
van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de
Europese Commissie.
Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en
organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen hebben betrekking op
onlineveiligheid en beperking van het risico van gegevensverlies, wijziging van gegevens of
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ongeoorloofde toegang, waarbij rekening wordt gehouden met het risico dat de verwerking en de
aard van de verwerkte persoonsgegevens met zich meebrengt. De organisatorische maatregelen
houden onder meer in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen
die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking ervan. Als de selectie wordt
georganiseerd met steun van EPSO, zie kennisgeving DPR-EC-01154.
7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld?
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van de Commissie die
verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en voor bevoegd personeel volgens het “need-to-know”beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende
vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
Het selectiecomité, eenheid HR.DDG.B.1, het met de selectieprocedure belaste AMC-personeel, het
personeel van het (de) verzoekende DG (DG’s) dat (die) belast is (zijn) met de selectieprocedure, en
EPSO hebben derhalve toegang tot de gegevens die nodig worden geacht voor de uitvoering van
deze verwerking.
Daarnaast geldt het volgende:
• binnen de EU-instellingen hebben personeelsmanagers (voor de Commissie zijn dit DG HR, de
AMC’s, HR Business Correspondents), leidinggevend personeel en andere personeelsleden van de
instellingen die in het kader van een aanwervingsprocedure toegang hebben gekregen tot de
databank voor aanwervingen, toegang tot deze databank om kandidaten voor aanwerving te zoeken
en te selecteren;
• de rechterlijke instanties van de EU en de juridische dienst van de Commissie hebben toegang tot
gegevens die noodzakelijk worden geacht in verband met een verzoek of een administratieve klacht
op grond van artikel 90, lid 1 of lid 2, van het Statuut en/of een beroep bij de rechterlijke instanties
van de EU. OLAF, IDOC, IAS, de Europese Rekenkamer en het personeel van de Europese
Ombudsman hebben toegang tot gegevens die noodzakelijk worden geacht voor specifieke dossiers
of audits;
• contractanten van EPSO die belast zijn met de praktische organisatie van bepaalde tests, hebben
toegang tot de gegevens. De aan de contractanten verstrekte gegevens zijn beperkt qua tijd en
toepassingsgebied en zijn uitsluitend gericht op de specifieke doelstelling om kandidaten voor het
assessment te identificeren en testvarianten te beheren.
Wij geven geen verzamelde gegevens door aan derden, tenzij en voor zover wij daartoe wettelijk
verplicht zijn.
8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
U hebt specifieke rechten als “betrokkene” ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van
Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te
corrigeren of te wissen en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Voor
zover van toepassing, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw
gegevens over te dragen.
Gegevens die relevant zijn voor de toelatingscriteria kunnen niet worden gewijzigd na de uiterste
datum voor het indienen van sollicitaties. Het recht op correctie kan niet worden uitgeoefend na de
uiterste datum voor het indienen van sollicitaties, omdat deze correctie het resultaat van de selectie
zou kunnen beïnvloeden.
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U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de uit hoofde van artikel 5, lid 1, punt a), van
Verordening (EU) 2018/1725 rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in
geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook
wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (zie de contactgegevens in punt
9).
Indien u uw rechten in het kader van een of meer specifieke verwerkingen wenst uit te oefenen,
dient u in uw verzoek een beschrijving hiervan te geven (d.w.z. de referentienummer(s) zoals
vermeld in punt 10).
9. Contactinformatie
- De verwerkingsverantwoordelijke
Indien u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen of als u
opmerkingen, vragen of zorgen hebt, of indien u een klacht wilt indienen met betrekking tot het
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met de
verwerkingsverantwoordelijke, eenheid HR.DDG.B.1, via HR-B1-GDPR@ec.europa.eu.
- De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening
(EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DATAPROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
- De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de gegevensbeheerder uw
rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 geschonden zijn, kunt u bezwaar maken
(d.w.z. een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
(edps@edps.europa.eu).
10. Waar vindt u meer informatie?
De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van alle
verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld
zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register
Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbare register van de DPO met het volgende
referentienummer: DPO-1964-2/DPR-EC-01728.1 — Door de Europese Commissie georganiseerde
selectieprocedures voor tijdelijke functionarissen voor andere posten dan leidinggevende en
adviesfuncties.
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