
1 

COM/TA/SJ/17/AD8 
 

AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR DE 
JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE COMMISSIE 

_____________________________________________________ 
   
De Commissie organiseert een selectieprocedure voor een jurist bij de Juridische 
dienst, met name in de eenheid MAREC (Marchés et Recouvrements) - 
Aanbestedingen en Invorderingen. 
 
 
1. FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
De geselecteerde kandidaat zal juridische analyses uitvoeren en de Commissie 
vertegenwoordigen voor het Europees Hof van Justitie, in het bijzonder op de 
volgende bevoegdheidsgebieden van de eenheid Aanbestedingen en 
Invorderingen: 
 
 a) terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen; 

b) contracten, met inbegrip van door de Commissie ondertekende 
vastgoedcontracten voor het beheer van haar vastgoedportefeuille in 
België (alsook in Luxemburg en de andere lidstaten); 

 c) openbare aanbestedingen van de Commissie. 
 
 
 
2. ARBEIDSOVEREENKOMST EN DUUR 
 
De Commissie biedt een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan krachtens artikel 2, 
onder a), van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van 
de Europese Unie1, overeenkomstig het besluit van de Commissie van 
16 december 2013 inzake het beleid voor het aanwerven en inzetten van tijdelijk 
personeel2.  
 
Het betreft een overeenkomst voor maximum vier jaar, die met maximum twee jaar 
kan worden verlengd. 
 
Voor de maximumduur van de overeenkomst wordt eveneens rekening gehouden 
met de relevante bepalingen uit het besluit van de Commissie van 
16 december 2013 betreffende de maximumduur van gebruikmaking van niet-
permanent personeel (zeven jaar binnen een periode van twaalf jaar)3

. 
 
STANDPLAATS  Brussel 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=NL 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=NL
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=NL
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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RANG  AD8  (voor gespecialiseerde functies); (het indicatief 

maandelijks basissalaris bedraagt 6 717,35 EUR)4 
 
 
3. TOELATINGSVOORWAARDEN 
 
3.1. Algemene voorwaarden 
 
Kandidaten moeten voldoen aan de vereisten van artikel 12 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie5. Een van de 
vereisten is dat zij onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie. 
 
De instellingen van de Europese Unie voeren een beleid van gelijke kansen en 
aanvaarden sollicitaties zonder onderscheid ten aanzien van geslacht, ras, huidskleur, 
etnische of maatschappelijke afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
geloof, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, 
vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
 
3.2. Specifieke voorwaarden 
 
3.2.1. Kwalificaties 
 
Op de uiterste datum voor indiening van sollicitaties dienen kandidaten te 
beschikken over een diploma van: 
 
een voltooide universitaire opleiding (of daarmee overeenkomend niveau) van ten 
minste vier jaar op het gebied van de rechten, gevolgd door ten minste negen 
jaar werkervaring, waarvan ten minste drie jaar werkervaring zoals beschreven in 
het onderstaande punt "Ervaring"; 

 
of 

 
een voltooide universitaire opleiding (of daarmee overeenkomend niveau) van ten 
minste drie jaar op het gebied van de rechten, gevolgd door ten minste negen 
jaar werkervaring, waarvan ten minste vier jaar werkervaring zoals beschreven in 
het onderstaande punt "Ervaring". 
 
 
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. 
 
3.2.2. Ervaring 
 
De kandidaten moeten door hun werkervaring deskundigheid hebben ontwikkeld op 
de volgende gebieden: 
 

- terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen; 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=NL 

 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:nl:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=NL
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- contracten, met inbegrip van vastgoedcontracten; 

- openbare aanbestedingen. 

 
 
3.2.3. Talenkennis 
 
Op grond van artikel 12, lid 2, onder e), van de regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese Unie, moeten de kandidaten een 
grondige kennis hebben van één van de officiële talen van de Europese Unie en 
voldoende kennis van een andere officiële taal. 
 
Om in de behoeften van de dienst te kunnen voorzien, is een goede kennis van het 
Frans essentieel, voornamelijk aangezien een groot deel van het werk in het Frans 
wordt verricht. Een goede kennis van het Nederlands strekt tot voordeel, aangezien 
het mogelijk is dat contacten met Belgische ondernemingen en advocatenkantoren 
in deze taal verlopen. 
 
 
4. PLUSPUNTEN 
 

 een gedegen kennis van zowel nationale wetgeving (en in het bijzonder de 
Belgische wetgeving) als de wetgeving van de Europese Unie; 

 een gedegen kennis van de interne voorschriften van de instellingen 
(Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012), met 
name wat betreft contracten (met inbegrip van vastgoedcontracten), 
terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen, en openbare 
aanbestedingen; 

 goede vaardigheden op het gebied van spreken en het vermogen om de 
Europese Commissie te vertegenwoordigen. 

 

5. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

De procedure bestaat uit twee afzonderlijke, achtereenvolgende fasen:  

5.1. Preselectie 

Het selectiecomité, dat is samengesteld overeenkomstig artikel 2, onder c), van het 
besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor het 
aanwerven en inzetten van tijdelijk personeel, zal een preselectie uitvoeren op 
basis van de kwalificaties en beroepservaring van de kandidaten (zie de punten 
3.2.1, 3.2.2 en punt 4 van deze kennisgeving) en de talenkennis van de kandidaten 
(zie punt 3.2.3). Hiertoe gebruikt het selectiecomité de volgende beoordelingstabel: 
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Preselectiecriteria: 
 

1. Kwalificaties 20 % 

2. Ervaring 60 % 

a) Juridische kennis 40 % 

b) Kennis van de EU-instellingen 20 % 

3. Talenkennis 20 % 

 
 

 

De kandidaten moeten de Commissie de volgende documenten bezorgen: 

- het naar behoren ingevulde sollicitatieformulier; 

- een motivatiebrief; 

- een afschrift van een document als bewijs van burgerschap (identiteitskaart of 
paspoort); 

- een afschrift van het diploma/getuigschrift (de diploma's/getuigschriften) waaruit 
het vereiste opleidingsniveau blijkt; 

- werkgeversverklaringen waaruit de duur van de werkervaring blijkt. Hierin moeten 
duidelijk de functie, het werkterrein en de aard van de werkzaamheden worden 
vermeld, alsook de begin- en einddatum en de duur van elk arbeidstijdvak dat moet 
worden meegerekend voor deze selectieprocedure. Kandidaten dienen daartoe 
verklaringen van hun vroegere werkgevers en van hun huidige werkgever aan te 
leveren. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan worden ook afschriften van bijvoorbeeld 
de volgende documenten geaccepteerd: arbeidsovereenkomsten, vergezeld van de 
eerste en de laatste salarisstrook en de salarisstrook van de laatste maand van elk 
tussenliggend jaar in geval van een overeenkomst van meer dan een jaar, officiële 
correspondentie of aanstellingsbesluiten, vergezeld van de laatste salarisstrook, 
gegevens betreffende het arbeidsverleden of belastingaangiften. 

 
 Een sollicitatie wordt pas definitief aanvaard als de vereiste bewijsstukken zijn 

ingediend. Indien deze documenten niet vóór het verstrijken van de opgegeven 
termijn zijn ontvangen, is de sollicitatie ongeldig.  
 

 Kandidaten die twijfels hebben over de aard of de geldigheid van de in te dienen 
documenten, moeten uiterlijk tien werkdagen voor de uiterste termijn contact 
opnemen met het secretariaat van het selectiecomité via het volgende e-mailadres:  
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
   Er wordt naar gestreefd iedereen de kans te geven een compleet en aanvaardbaar 

dossier in te dienen vóór de uiterste datum. 
 

 De succesvolle kandidaat zal later worden verzocht om de originelen van al de 
vereiste documenten aan te leveren, zodat de echtheid ervan kan worden 
gecontroleerd. 
 
5.2. Selectie 

Kandidaten die door de preselectie zijn gekomen, worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek, om objectief en onpartijdig te worden beoordeeld op basis van 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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hun kwalificaties, werkervaring en talenkennis, zoals uiteengezet in deze 
kennisgeving. Het sollicitatiegesprek verloopt grotendeels in het Frans om de 
taalkennis van de kandidaat te beoordelen.  
 
5.3. Lijst van geslaagde kandidaten 
 
De reservelijst van geslaagde kandidaten zal twee jaar geldig zijn. De 
geldigheidsduur van de lijst kan worden verlengd. 
 
 
6. SOLLICITATIES 

Het in het Engels of Frans ingevulde sollicitatieformulier moet samen met een 
motivatiebrief en alle vereiste documenten (zoals beschreven in punt 5.1) naar het 
volgende adres worden gestuurd: 

 
SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

De kandidaten wordt verzocht hun sollicitatie in één e-mail (in zip- of pdf-formaat) te 
versturen, om de functionele mailbox niet te overbelasten. De Commissie behoudt 
zich het recht voor om alle berichten van meer dan 1 MB automatisch te laten 
verwijderen. 
 
De uiterste termijn voor indiening van sollicitaties is 20/10/2017. 
 
 
7. AANVULLENDE INFORMATIE 

Deze aankondiging van een selectieprocedure wordt bekendgemaakt in de 24 
officiële talen van de Europese Unie op de website van de Juridische dienst en van 
EPSO.  
Zoals vermeld in punt 6 van deze aankondiging wordt de kandidaten verzocht hun 
sollicitatieformulier in het Engels of het Frans in te vullen. 
 

De rechtstreekse communicatie tussen de kandidaten en de diensten van de 
Commissie vindt uitsluitend plaats per e-mail. Om het voor de diensten van de 
Commissie mogelijk te maken contact op te nemen met de kandidaten, moet 
iedere kandidaat een geldig e-mailadres opgeven dat tijdens de gehele 
selectieprocedure kan worden gebruikt. 
 
 
8. VERZOEK TOT HERZIENING – BEROEPSPROCEDURE – KLACHT BIJ DE 
EUROPESE OMBUDSMAN 

 
Aangezien het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (hierna het 
"Statuut" genoemd) op elke fase van de selectieprocedure van toepassing is, vallen 
de werkzaamheden van het selectiecomité onder de vertrouwelijkheid zoals 
bedoeld in bijlage III bij het Statuut. In elke fase van de selectieprocedure kunnen 
kandidaten die zich door een besluit bezwaard achten, gebruikmaken van de 
volgende middelen: 
 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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 Verzoek tot herziening 
Binnen 10 kalenderdagen na de datum van kennisgeving van het besluit kunt u een 
e-mail sturen naar:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 
De Juridische dienst zendt dit verzoek naar de voorzitter van het selectiecomité.  U 
krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. 
 
 

 Beroep 
 
U kunt een klacht indienen op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie. De klacht moet één keer worden ingediend op 
één van de volgende manieren: 
 

 per e-mail, bij voorkeur in pdf-formaat, naar de functionele mailbox HR MAIL 

E2 (HR-MAIL-E2@ec.europa.eu);  

 per post, naar het volgende adres:  

Europese Commissie 

Kamer SC11 4/001 

1049 Brussel BELGIË;  

 door afgifte in kamer SC 11 4/001 (Wetenschapsstraat 11, kamer 4/001) 

van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 
 
De termijn van drie maanden voor een dergelijke procedure (zie het Statuut 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20160101&from=NL) gaat in op de datum waarop kennis is gegeven van het besluit 
waardoor de kandidaat zich bezwaard acht. 
 
U wordt erop gewezen dat het tot aanstelling bevoegd gezag niet bevoegd is om 
een besluit van het selectiecomité te wijzigen. Volgens vaste rechtspraak van het 
Hof is de ruime discretionaire bevoegdheid van selectiecomités niet onderworpen 
aan toetsing door het Hof, tenzij wanneer de regels die gelden voor de 
werkzaamheden van het selectiecomité zouden zijn geschonden.  
 
 

 Klacht bij de Europese ombudsman 
 
Zoals alle burgers van de Europese Unie kunt u een klacht indienen bij de: 
Europese Ombudsman  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
67001 Strasbourg CEDEX FRANKRIJK 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/nl/default.htm 
 
Indiening van een klacht bij de Europese ombudsman leidt niet tot opschorting van 
de termijnen die overeenkomstig artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut 
gelden voor de indiening van administratieve klachten of de instelling van beroep bij 
de rechter.  

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=NL
http://www.ombudsman.europa.eu/media/nl/default.htm
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Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de algemene voorwaarden voor de uitoefening 
van het ambt van de Europese Ombudsman moeten voorafgaand aan de 
indiening van de klacht bij de Ombudsman, de passende administratieve 
stappen bij de betrokken instellingen of organen zijn ondernomen (zie 
https://www.ombudsman.europa.eu/media/nl/default.htm#hl5). 
 
 
9. INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS IN 
HET KADER VAN EEN SELECTIEPROCEDURE VOOR TIJDELIJK PERSONEEL 
 
De persoonsgegevens die de kandidaten in het kader van deze selectieprocedure 
verstrekken, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 
(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:nl:HTML). 
Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de verordening moet de eenheid 
Selectie, Aanwerving en Beëindiging van de dienst van het directoraat-generaal 
Personele Middelen en Veiligheid (hierna "DG HR" genoemd) de kandidaten de 
volgende gegevens verstrekken. 
 
Wie verwerkt de gegevens? Het hoofd van de eenheid HR.DDG.B.1 Selectie, 
Aanwerving en Beëindiging van de dienst. 
 
Doeleinden van de verwerking: De directoraten-generaal (DG's) te helpen bij het 
organiseren van een selectieprocedure voor tijdelijk personeel om een reservelijst 
op te stellen van geschikte kandidaten die voldoen aan het profiel zoals vastgesteld 
in de aankondiging van de selectieprocedure. Elke kandidaat krijgt individuele 
informatie over de verschillende stadia van de selectieprocedure.  
  

https://www.ombudsman.europa.eu/media/nl/default.htm#hl5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:nl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:nl:HTML
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Wie ontvangt de gegevens? Het selectiecomité behandelt de sollicitatiedossiers (die 
bestaan uit identificatiegegevens en administratieve gegevens), het met redenen 
omkleed verslag en de reservelijst, zonder deze evenwel op te slaan. De dienst 
Personeelszaken van het betrokken DG behandelt en bewaart de 
sollicitatiedossiers van de kandidaten (met inbegrip van de sollicitatiedossiers van 
niet-geselecteerde kandidaten), het met redenen omkleed verslag en de reservelijst 
van geslaagde kandidaten. De diensten van DG HR bewaren de dossiers van de 
geslaagde kandidaten, het met redenen omkleed verslag en de reservelijst van 
geslaagde kandidaten. 
 
Recht van toegang tot en rectificatie van die gegevens: de kandidaten kunnen een 
e-mail met een afschrift van een identiteitsbewijs aan HR.DDG.B1 zenden (HR-B1-
SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu) om wijzigingen aan hun 
persoonsgegevens door te geven. Kandidaten kunnen desgewenst een afschrift 
ontvangen van de door HR.DDG.B1 geregistreerde persoonsgegevens door een e-
mail te sturen naar de bovenvermelde functionele mailbox met een afschrift van een 
identiteitsbewijs. Samengevatte resultaten betreffende de selectie kunnen op 
verzoek van de kandidaat worden toegezonden. 
 
Om welke gegevens gaat het? 

 

 persoonsgegevens (bv. gegevens om de kandidaten te kunnen identificeren en 

contact met hen op te nemen): naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, 

nationaliteit, adres, e-mailadres, naam en telefoonnummer van een 

contactpersoon indien de kandidaat niet beschikbaar is; 

 gegevens die door de kandidaten worden verstrekt in het kader van de 

selectieprocedure om te beoordelen of zij voldoen aan het gezochte profiel in de 

aankondiging van de selectieprocedure (sollicitatie, curriculum vitae en 

bewijsstukken, met name diploma’s en werkervaring). Gegevens betreffende de 

toelatingsvoorwaarden kunnen niet worden gewijzigd na de uiterste datum voor 

het indienen van sollicitaties. Het recht op rectificatie kan niet worden 

uitgeoefend na de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties; 

 de individuele gegevens voor iedere kandidaat over de verschillende stadia van 

de selectieprocedure;  

 sommige gegevens met betrekking tot geslacht en nationaliteit, behalve voor 

identificatiedoeleinden, kunnen worden behandeld op basis van het beleid en de 

interne besluiten van de Commissie. 

Rechtsgrondslag:  

 Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 

Unie, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de 

Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013. 

 Besluit C(2013) 9049 van de Commissie van 16 december 2013 inzake het 

beleid voor het aanwerven en inzetten van tijdelijk personeel. 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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Datum van aanvang van de verwerking: de datum waarop de sollicitatie is 
ingediend. 
 
Periode gedurende welke de gegevens worden bewaard: De dossiers van de 
geslaagde kandidaten worden bewaard door eenheid HR.DDG.B1 totdat die 
kandidaten worden aangeworven door de Commissie. Zodra zij zijn aangeworven, 
worden de selectiedossiers vernietigd en vervangen door persoonsdossiers. 
Wanneer geslaagde kandidaten niet worden aangeworven, worden de 
selectiedossiers van die kandidaten gedurende vijf jaar na afsluiting van de 
selectieprocedure bewaard door eenheid HR.DDG.B1. Alle andere selectiedossiers 
worden bewaard door de respectieve DG’s totdat de beroepstermijn na de 
publicatie van de lijst van geslaagde kandidaten is verstreken.  
 
De kandidaten kunnen zich te allen tijde wenden tot de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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