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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0035/2009, ingediend door A.S. (Ierse nationaliteit), over zijn 
voorstel voor nieuwe wetgeving gericht op verbetering van de transparantie van 
de selectieprocedures van EU-ambtenaren en op gelijke kansen voor alle 
kandidaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement te overwegen nieuwe wetgeving te bevorderen, 
gericht op verbetering van de transparantie van de selectieprocedures van EU-ambtenaren en 
op gelijke kansen voor alle kandidaten. Volgens indiener zou dergelijke wetgeving erin 
moeten voorzien dat succesvolle kandidaten per persoon gerangschikt worden op volgorde 
van geschiktheid en dat aanstelling uitgevoerd wordt aan de hand van deze volgorde. Indiener 
benadrukt bovendien dat de vragenformulieren van voorgaande selectieprocedures openbaar 
gemaakt zouden moeten worden om te voorkomen dat sommige kandidaten er wel toegang 
toe hebben en andere niet. Hij onderstreept dat het verboden moet worden dat ambtenaren die 
direct betrokken zijn geweest bij selectieprocedures van de EU, toekomstige kandidaten 
trainen. Indiener stelt dat de eerder door hem aangevoerde onderwerpen, ook al waren die van 
groot belang, niet als punten van zorg werden geïdentificeerd in het meest recente jaarverslag 
van het Europees Bureau voor personeelsselectie (verslag 2008). Hij houdt vol dat 
verbeteringen van de huidige procedures nodig zijn om recht te doen aan de bepalingen over 
gelijke kansen in het nieuwe Verdrag van Lissabon.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.
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Het verzoekschrift

Indiener heeft via een e-mail die op 15 september 2008 geregistreerd is bij het secretariaat-
generaal van de Commissie op grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, verzocht om toegang tot de vragen van 
een aantal voorselectietoetsen in gedrukte vorm, alsook de vragen van een aantal schriftelijke 
examens van eerdere selectieprocedures, en verzocht om deze vragen toegankelijk te maken 
voor het publiek. 

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) heeft besloten tot algehele afwijzing 
van zijn oorspronkelijke verzoek, waarna indiener een confirmatief verzoek heeft ingediend 
bij het secretariaat-generaal van de Commissie. Ten tijde van het confirmatieve verzoek was 
de toegangsweigering gedeeltelijk. Er was toegang verleend tot de documentatie die als basis 
diende voor bepaalde vragen van de schriftelijke examens. Daarentegen was geen toegang 
verleend tot de tekst van de vragen van de voorselectietoetsen en de schriftelijke examens.

Indiener verzoekt het EP nieuwe wetgeving aan te nemen die voorziet in de volgende vier 
maatregelen: 

- Tijdens selectieprocedures voor het Europese overheidsapparaat dienen op de reservelijst de 
namen van geslaagde kandidaten te zijn vermeld gerangschikt naar geschiktheid, en de 
instellingen zijn verplicht om ambtenaren aan te nemen op basis van deze volgorde.

- EPSO moet wettelijk verplicht worden om de toets- en examenvragen in gedrukte vorm te 
publiceren in alle gevallen van selectieprocedures waarin het de kandidaten is toegestaan om 
de teksten van deze vragen te behouden, zelfs als deze vragen hergebruikt zouden worden om 
de database van CBT-toetsen (computer based tests) aan te vullen.

- Het mag de leden van de jury niet worden toegestaan om deel te nemen aan 
scholingscursussen aan kandidaten voor de selectieprocedures, al dan niet betaald, ofwel voor, 
ofwel tijdens, ofwel na hun benoeming als jurylid, daar het door EPSO voorziene verbod van 
12 maanden niet voldoende is; hetzelfde verbod om deel te nemen aan scholingscursussen van 
de kandidaten dient te worden uitgebreid naar de medewerkers van EPSO.

- Tijdens de aanwerving moeten de instellingen verplicht worden een transparante procedure 
te hanteren om elke mogelijkheid tot voortrekkerij en lobbyen weg te nemen.

Indiener haalt ter ondersteuning van zijn verzoeken de volgende argumenten aan:

 de toetsen en examens in gedrukte vorm die zijn gebruikt in voorgaande 
selectieprocedures en waarvan de desbetreffende kandidaten de teksten mogen 
behouden, zijn reeds vrij in omloop;

 het feit dat EPSO publieke toegang tot deze toetsen en examens in gedrukte 
vorm weigert, benadeelt de kandidaten die zich niet in de nabijheid van de 
instellingen bevinden;
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 de leden van de jury zijn vaak trainers die de kandidaten voorbereiden op de 
selectieprocedures van EPSO;

 kandidaten die zich in de buurt van de instellingen bevinden of daaraan 
verbonden zijn, worden bevoordeeld ten opzichte van andere kandidaten omdat 
zij gemakkelijker aan de eerdere toetsen en examens kunnen komen om zich 
voor te bereiden, ofwel omdat zij de enigen zijn die de scholingscursussen 
kunnen bijwonen die grotendeels in de buurt van de instellingen worden 
georganiseerd, ofwel omdat zij tijdens de aanwerving geprivilegieerde toegang 
hebben tot de gegevens met betrekking tot vacatures binnen de instellingen; 

 het EDP (EPSO Development Programme) voorziet niet in maatregelen om 
verandering te brengen in deze situatie van ongelijke behandeling, integendeel, 
het hergebruik van de proef- en examenvragen door EPSO stelt de kandidaten 
die toegang hebben tot deze vragen in staat om beter te scoren in de 
selectieprocedures dan de andere kandidaten;

 indiener benadrukt dat hij niet verzoekt om toegang tot de vragen van CBT-
toetsen die in een database staan en waarvan de inhoud niet bekendgemaakt is 
aan de kandidaten. 

Indiener voegt 9 bijlagen toe aan zijn verzoekschrift.

Opmerkingen van de Commissie

Wat betreft het eerste verzoek: verplichting om de reservelijsten openbaar te maken en 
kandidaten aan te werven op basis van de door de jury opgestelde volgorde van geschiktheid

Het wettelijk kader van selectieprocedures wordt momenteel opgesteld door het Statuut van 
de ambtenaren en de daarbij horende bijlage III. Artikel 5 van bijlage III van het Statuut stelt 
dat "de jury na afloop van haar werkzaamheden een lijst van geschikt kandidaten opstelt (…), 
zo mogelijk moet het aantal op deze lijst geplaatste kandidaten ten minste tweemaal het 
aantal der ambten bedragen die de inzet van de selectieprocedure vormen." Uit deze bepaling 
volgt dat opneming van de kandidaten op een reservelijst ertoe kan leiden dat zij worden 
aangeworven als ambtenaar, maar in geen geval garandeert dat zij door de instellingen 
worden aangeworven.

Overigens hebben de Secretarissen-generaal van de oprichtende instellingen bij de oprichting 
van EPSO bij administratief besluit van 25 juli 2002 een akkoord aangenomen betreffende de 
gemeenschappelijke beginselen voor een geharmoniseerd beleid inzake selectie en 
aanwerving en de beginselen voor het gebruik van reservelijsten1 (hierna "akkoord tussen de 
secretarissen-generaal").

                                               
1 Akkoord tussen de Secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de 
Griffier van het Hof van Justitie, de Secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economische en Sociaal 
Comité en van het Comité van de regio's, en de vertegenwoordiger van de ombudsman, betreffende de 
gemeenschappelijke beginselen voor een geharmoniseerd beleid inzake selectie en aanwerving en de beginselen 
voor het gebruik van de reservelijsten.
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Overeenkomstig beginsel 3 (5) van het akkoord tussen de Secretarissen-generaal: "De 
reservelijsten worden over het algemeen in drie tot vier verdienstengroepen ingedeeld. 
Binnen iedere groep zijn de kandidaten alfabetisch gerangschikt; de instellingen zijn volledig 
vrij in hun keuze. In beginsel kunnen de kandidaten uit de tweede groep pas worden 
aangeworven als aan alle kandidaten van de eerste groep een ambt is aangeboden (…) Van 
dit beginsel kan evenwel worden afgeweken wanneer de behoefte aan specifieke profielen en 
de algemene beginselen van artikel 27 van het Statuut dat rechtvaardigen."

In tegenstelling tot wat indiener beweert, hebben de instellingen voorzien dat de aanwerving 
op volgorde van geschiktheid dient plaats te vinden. Deze volgorde van geschiktheid is echter 
niet individueel, maar op basis van verdienstengroepen, om de instellingen bepaalde 
discretionaire bevoegdheden te verlenen om tussen de kandidaten degenen te selecteren die 
voldoen aan bepaalde criteria (bijvoorbeeld wat betreft een bepaald beroepsprofiel, of de 
beheersing van een taal of bepaalde vaardigheden) die vereist zijn voor een concrete functie.

De Commissie is van mening dat dit beginsel van het gebruik van reservelijsten leidt tot een 
goed evenwicht tussen, enerzijds, de verplichting om de geschiktheid van de kandidaten in 
aanmerking te nemen zoals volgt uit de beoordeling die de jury heeft gemaakt van hun 
prestaties, zoals indiener wenst en, anderzijds, een bepaalde beoordelingsmarge die moet 
worden toegekend aan de instellingen om die kandidaten aan te werven die een profiel hebben 
dat praktisch gezien geschikter is voor een vacante functie. Deze aanzienlijke 
beoordelingsvrijheid is niet willekeurig, maar moet gerechtvaardigd worden door het belang 
van de dienst en door de doelstellingen van de aanwerving van ambtenaren zoals voorzien in 
artikel 27 van het Statuut.

In tegenstelling tot wat indiener beweert, voorziet het EDP in dat opzicht in maatregelen die 
de aanwervingsprocedure transparanter maken. In het nieuwe, door EPSO ingevoerde systeem 
van vergelijkende onderzoeken moet eerst een assessment worden doorlopen, waarna 
individueel een competentiepaspoort wordt meegedeeld aan de kandidaten die niet geslaagd 
zijn, aan de geslaagde kandidaten en aan de instellingen, zodat nauwkeurig kan worden 
bekeken hoe de jury de door de instellingen gevraagde vaardigheden heeft beoordeeld. 
Bovendien stelt het de instellingen in staat om hun keuze voor een bepaalde kandidaat ten 
opzichte van andere kandidaten voor een bepaalde functie te motiveren. 

Om die redenen vindt de Commissie dat de huidige bepalingen reeds voor een goed 
evenwicht zorgen tussen de mate waarin rekening gehouden wordt met de geschiktheid van de 
kandidaten en de discretionaire bevoegdheden die voor de aanwerving worden toegekend aan 
de instellingen, gerechtvaardigd door het belang van de dienst. De verplichting om voor de 
aanwerving van ambtenaren uitsluitend een volgorde van geschiktheid aan te houden zou 
namelijk in onevenredige mate de beoordelingsvrijheid van de instellingen inperken. 

Wat betreft het tweede verzoek: wettelijke verplichting voor EPSO tot openbaarmaking van 
alle vragen van de toetsen en examens in gedrukte vorm van eerdere selectieprocedures 
waarvan de kandidaten de teksten mochten behouden.

Indiener benadrukt dat hij niet verzoekt om publicatie van de vragen van CBT-toetsen die in 
een database staan en waarvan de inhoud niet verstrekt is aan de desbetreffende kandidaten. 
Hij erkent daarmee het vertrouwelijke karakter van deze vragen, op dezelfde wijze als dat de 
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Commissie eraan herinnert dat dit eveneens door de rechtspraak erkend is in het arrest Matos 
Martins/Commissie, zaak F-2/02, punten 36 en 178. Indiener verduidelijkt dat als bepaalde 
vragen in het verleden in gedrukte vorm zijn gebruikt, hij om niet meer verzoekt dan om 
toegang tot deze vragen.

De Commissie wil allereerst onderscheid maken tussen de oude vragen van de 
voorselectietoetsen in gedrukte vorm en de oude vragen van de schriftelijke examens. In beide 
gevallen mochten de kandidaten de inhoud ervan behouden.

Daar het voorselectietoetsen in gedrukte vorm betreft, benadrukt de Commissie in de eerste 
plaats dat de aard van deze toetsen ingrijpend veranderd is sinds de introductie van CBT 
(Computer Based Test) en na de uitvoering van een strengere voorselectiefase in de context 
van het EDP. Dienaangaande zijn er nieuwe toetsen geïntroduceerd, waaronder toetsen 
betreffende het abstracte redeneervermogen en/of situatiebeoordeling, en tegelijkertijd is de 
kennistest over de Europese Unie komen te vervallen. De Commissie is sindsdien van mening 
dat het feit om over oude voorselectietoetsen in gedrukte vorm te kunnen beschikken in geen 
geval een speciaal voordeel kan opleveren voor de kandidaten die over deze toetsen 
beschikken.

De Commissie herinnert er ook aan dat aangezien het hier uitsluitend toetsen voor de 
cognitieve vaardigheden en geen kennistests betreft, de eventuele leereffecten door middel 
van intensieve training of oefening met dit soort toetsen zeer beperkt zijn. Onder de huidige 
omstandigheden maakt oefening het voor de kandidaat alleen mogelijk om de vragen van dit 
soort toetsen sneller te doorgronden en/of zijn tijd beter te beheren. Het oefenen van oude 
toetsen in gedrukte vorm is echter absoluut niet hetzelfde als de reële examenomstandigheden 
in het nieuwe systeem.

De Commissie deelt de zorg van indiener om een gelijke behandeling te garanderen wat 
betreft de toegang tot de vragen. Daarom bevat het nieuwe inschrijfformulier in het kader van 
de invoering van het EDP een interactieve toets die de kandidaten individuele feedback geeft 
(waarvan de resultaten niet door EPSO worden weergegeven) met het oog op zelfevaluatie en 
oefening. Deze toets is toegankelijk voor alle kandidaten en is bedoeld om hen vooraf te laten 
weten wat hun prestatieniveau is ten opzichte van wat er tijdens de selectieprocedure van hen 
verwacht wordt. Dat is een nieuwe, grote stap voorwaarts voor de gelijke behandeling van 
kandidaten, die er op deze manier allemaal – ongeacht of ze zich al dan niet in de buurt van de 
instellingen bevinden – achter kunnen komen hoe ze zich op een selectieprocedure kunnen 
voorbereiden. Bovendien zal dit zelfevaluatiesysteem in het kader van de interactieve toets 
binnenkort worden uitgebreid met een groter aantal vragen voor een meer getrouwe weergave 
van de reële examenomstandigheden.

De belangrijkste kritiek van indiener betreft het hergebruik door EPSO uit de database van 
bepaalde vragen die in het verleden aan de kandidaten bekendgemaakt zijn. Welnu, de 
database die momenteel wordt gebruikt, bevat geen vragen uit voorgaande toetsen in gedrukte 
vorm meer. EPSO werkt de database regelmatig bij door nieuwe vragen toe te voegen, oude 
vragen aan te passen en sommige vragen tijdelijk of definitief te verwijderen. De inhoud van 
de database verandert door deze regelmatige updates constant. 

De weigering van algemene toegang tot oude vragen in gedrukte vorm heeft echter als reden 
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dat deze vragen eventueel hergebruikt zouden kunnen worden, met name voor de selectie van 
contractanten of in het kader van toetsen die door de contractanten georganiseerd zouden 
kunnen worden.

In de huidige situatie wordt de mogelijkheid om bepaalde vragen uit oude voorselectietoetsen 
toegankelijk te maken voor het publiek per geval bekeken op basis van de hierboven 
genoemde argumenten. 

Wat betreft de vragen van schriftelijke examens en meerkeuzevragen in gedrukte vorm die 
gebruikt worden om de kennis op het gekozen vakgebied te beoordelen, lijkt het belangrijkste 
argument van indiener met het verzoek om ze verplicht openbaar te maken, wederom 
gebaseerd te zijn op het feit dat sommige kandidaten die zich dichterbij de instellingen 
bevinden gemakkelijker toegang hebben tot deze oude teksten en zich op die manier beter 
kunnen voorbereiden op de selectieprocedures, met een hoger slagingspercentage. 

De Commissie herinnert eraan dat de procedure ingrijpend is gewijzigd. Het nieuwe, door 
EPSO ingevoerde systeem van vergelijkende onderzoeken als onderdeel van het EDP voorziet 
in een assessment waarbij de toetsen gebaseerd zijn op een aantal algemene vaardigheden, 
afkomstig uit een competentiekader dat door alle instellingen is goedgekeurd. In deze nieuwe 
context is de weging van kennis op het gekozen vakgebied niet meer doorslaggevend om voor 
een onderzoek te slagen. De instellingen, ervan uitgaande dat de vereiste graden en diploma's 
reeds een bewijs zijn van een bepaald kennisniveau op het gekozen vakgebied, hebben 
besloten dat de evaluatie van deze kennis door middel van een examen niet meer 
doorslaggevend moet zijn om te kunnen slagen voor het grootste deel van het onderzoek. 

De aard van de examens is veranderd en specifieke kennis wordt tijdens een casestudy op het 
gekozen vakgebied getest. De overige onderdelen van de assessment (groepsoefening, 
mondelinge presentatie en een gestructureerd interview) zijn bedoeld om de algemene 
vaardigheden te testen. Zo voorzien punten V2 en V4 van de aankondiging voor algemeen 
vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 (waarvan de aankondiging gepubliceerd is in PB C 
64 A van 16 maart 2010) bijvoorbeeld in de volgende beoordeling: 0 tot 20 punten voor 
specifieke vaardigheden op het gekozen vakgebied – vereist minimum 10 punten; 0 tot 10 
punten voor elk van de acht algemene vaardigheden – vereist minimum 3 punten voor elke 
vaardigheid en 50 punten op 80 voor de acht algemene vaardigheden tezamen.

De oude schriftelijke examens en vragen op het vakgebied worden niet meer gebruikt voor de 
voorbereiding van de kandidaten om hun algemene vaardigheden te beoordelen, daar deze 
doorslaggevend voor het slagen van de kandidaten zijn in het huidige systeem van het EDP. 
De Commissie wijst erop dat de instellingen bij de keuze voor dit nieuwe systeem rechtmatig 
hebben gehandeld, omdat het op grond van artikel 1, lid e, onder e, van bijlage III van het 
Statuut hun taak is om de aard en de beoordeling van de examens vast te stellen.

Rekening houdend met de aard van de examens van het nieuwe systeem van vergelijkende 
onderzoeken zou de gelijke behandeling overigens niet bevorderd worden door een algemene 
toegang tot oude vragen, zowel van voorselectietoetsen in gedrukte vorm als van schriftelijke 
examens. Daar de examens van aard en vorm van elkaar verschillen, zijn de prestaties op het 
vakgebied niet meer doorslaggevend voor het slagen voor het vergelijkend onderzoek. 
Daarentegen zal een dergelijke algemene toegang EPSO een belangrijke bron ontnemen en 
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het besluitvormingsproces van de jury benadelen, aangezien niet is uitgesloten dat een klein 
aantal vragen, met name in zeer specifieke profielen, hergebruikt zou kunnen worden als 
voorbeeld of referentie voor het maken van nieuwe vragen voor bepaalde selectieprocedures.

De Commissie denkt dat het evenwicht tussen het transparantiebeginsel en de behoeften van 
EPSO om te kunnen beschikken over een grote hoeveelheid vragen bereikt kan worden door 
toegangsverzoeken per geval te beoordelen, zoals momenteel vastgelegd in Verordening (EG) 
nr. 1049/2001.

Wat betreft het derde verzoek: verbod voor de juryleden en de medewerkers van EPSO om 
deel te nemen aan opleidingsacties van de kandidaten

Allereerst moet worden opgemerkt dat de medewerkers van EPSO geen opleidingsacties voor 
kandidaten organiseren.

De belangrijkste kritiek van indiener betreft de deelname van juryleden aan opleidingsacties 
voor kandidaten, met name en grotendeels onder leiding van de vakbonden. Volgens hem is 
dat nadelig voor de gelijke kansen en voor de onafhankelijkheid van de jury.

EPSO vraag instellingen tegenwoordig om als juryleden geen ambtenaren meer voor te stellen 
wier deelname aan opleidingsacties tot een belangenconflict zou kunnen leiden. Bovendien 
wordt de leden van de jury verzocht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin 
zij aangeven in het voorgaande jaar niet als trainer werkzaam te zijn geweest en dat ook niet 
zullen doen in het jaar na hun benoeming als jurylid. De juryleden verplichten zich in deze 
verklaring ook tot het naleven van het geheime karakter van hun werkzaamheden. 

Indiener vindt de beperking tot een jaar van bovengenoemd verbod niet voldoende en 
verzoekt om de aanneming van een wetgeving die voorziet in een absoluut verbod voor de 
juryleden om deel te nemen aan opleidingsacties van de kandidaten, al dan niet betaald, voor 
privédoeleinden of in de context van hun vakbonds- of overige activiteiten. Dit verbod moet 
preventief ook worden uitgebreid naar de werknemers van EPSO.

De Commissie is zich er in dit opzicht van bewust dat de leden van de jury en de 
medewerkers van EPSO niet moeten deelnemen aan de opleidingsacties van de kandidaten. 
Dat blijkt uit het feit dat de medewerkers van EPSO niet aan deze acties deelnemen en dat 
EPSO van de leden van de jury verwacht dat zij tijdens hun benoeming de hierboven 
genoemde verklaring ondertekenen.

Het huidige wettelijk kader van artikel 11 bis en artikel 12 ter van het Statuut van de 
ambtenaren voorziet in de gevallen van belangenconflicten, waarin ambtenaren ervan moeten 
afzien een zaak in behandeling te nemen, en de gevallen waarin voorafgaande toestemming 
van de administratie vereist is om een externe activiteit te mogen uitoefenen, al dan niet 
betaald.

In deze context is de Commissie het ermee eens dat de deelname van juryleden (en 
hypothetisch de medewerkers van EPSO) aan opleidingsacties voor kandidaten die meedoen 
aan de vergelijkende onderzoeken niet juist is. Het huidige wettelijk kader staat samen met de 
door EPSO voorziene maatregelen voor de benoeming van de juryleden echter garant voor het 
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juiste evenwicht van de op het spel staande belangen. 

De veronderstelling van indiener dat de kandidaten die opleidingsacties hebben gevolgd onder 
leiding van voormalige juryleden een hoger slagingspercentage in de vergelijkende 
onderzoeken hebben dan andere kandidaten, is gebaseerd op een subjectieve waarneming van 
de feiten die op zich niet voldoende is om de aanneming van een nieuwe wetgeving te 
rechtvaardigen. De aard van de toetsen is zodanig dat voorbereiding niet belangrijk meer is in 
het kader van de evaluatie op basis van vaardigheden. De kennistest over de Europese Unie 
die kandidaten "dichtbij" zou hebben bevoordeeld, is afgeschaft.

Wat betreft het vierde verzoek: tijdens de aanwerving moeten de instellingen verplicht worden 
een transparante procedure aan te nemen om elke mogelijkheid tot patronage en lobbyen weg 
te nemen.

Elke kandidaat die geslaagd is voor het vergelijkend onderzoek heeft aangetoond dat hij over 
de benodigde kwalificaties beschikt om te worden aangesteld als Europees ambtenaar en heeft 
zich doen gelden in een zeer concurrentiekrachtig selectiesysteem. De cv's van alle geslaagde 
kandidaten zijn beschikbaar voor alle instellingen die iemand willen aanwerven; op die 
manier heeft elke geslaagde kandidaat evenveel kans om te worden aangeworven. 

Elke instelling moet beslissen welke kandidaat over de combinatie van vaardigheden beschikt 
die de desbetreffende instelling zoekt om te worden aangeworven voor een openstaande 
functie, en elke instelling beschikt daartoe over een aanzienlijke beoordelingsmarge. Het kan 
de kandidaat echter op geen enkele manier worden verboden om blijk te geven van zijn 
voorkeur voor een bepaalde functie of dienst.

Om de transparantie van vacatures binnen een instelling te verbeteren, waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit dat eerst moet worden bekeken of vacature kan worden vervuld door 
een ambtenaar binnen de instelling over te plaatsen, zijn de Europese instellingen echter bezig 
te onderzoeken of het haalbaar is om kandidaten die geslaagd zijn voor een vergelijkend 
onderzoek toegang te geven tot bepaalde kennisgevingen van vacatures.

Conclusie

Rekening houdend met deze elementen, is de Europese Commissie van mening dat de gelijke 
kansen van de kandidaten en de transparantie van de procedures voldoende gewaarborgd 
worden door toepassing van de huidige regelgeving en dat een nieuwe wetgeving op dit 
gebied niet nodig is.


