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GEDRAGSCODE TEN AANZIEN VAN WERKNEMERS MET EEN 
HANDICAP 

 
BESLUIT VAN HET BUREAU 

 
VAN 22 JUNI 2005 

 
 
HET BUREAU van het Europees Parlement, 
 
- gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en in het bijzonder 

artikel 13, 
 
- onder verwijzing naar artikel 1d van het Statuut, 
 
- gelet op de Richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in werk en beroep1, 
 
- onder verwijzing naar de bestaande Gedragscode voor de indienstneming van 

gehandicapten, goedgekeurd door het Bureau van het Europees Parlement in januari 
20002, 

 
- Onder verwijzing naar het Besluit van de Commissie van 25 november 2003 inzake een 

herzien Gedragscode ten aanzien van werknemers met een handicap, 
 
 
overwegende hetgeen volgt: 
 
(1) In haar adviesnota over de verbetering van de arbeidsomstandigheden en 

loopbaanvooruitzichten voor werknemers met een handicap3 verklaart de Commissie dat 
een pro-actieve aanpak moet worden gevolgd ten aanzien van de tenuitvoerlegging, de 
evaluatie en de begeleiding van de Gedragscode, waarbij personeelsleden met een 
handicap nauwer betrokken moeten worden. 

 
(2) In de richtsnoeren voor de werkgelegenheid voor 2000 die zijn vastgesteld door de 

Europese Raad van Helsinki op 10 en 11 december 1999 wordt erop gewezen dat gewerkt 
moet worden aan een arbeidsmarkt die open staat voor maatschappelijke integratie, via een 
coherent pakket van beleidsmaatregelen voor bestrijding van discriminatie van groepen 
zoals personen met een handicap. 

 
(3) De Richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling 

in werk en beroep en de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2000 zijn niet van toepassing 
op de Europese Instellingen. Derhalve heeft de Commissie in de hervorming verklaard dat 
zij haar personeel ten minste dezelfde mogelijkheden en bescherming op deze terreinen 
moet bieden als die welke gelden in de lidstaten. 

 

                                                 
1 2000/78/EG. 
2 PE 282.903/BUR. 
3 SEC (2000) 2084/4. 



(4) De resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2005 over de begrotingsrichtsnoeren 
2006 en over het voorontwerp van raming van het Europees Parlement4, verzoekt de 
instellingen vóór 1 september 2005 een overzicht gegeven van de maatregelen die zijn 
genomen om belemmeringen voor een gelijke behandeling zoals bedoeld in artikel 13 van 
het EG-Verdrag uit de weg te ruimen, rekening houdend met de mogelijkheden die door 
het nieuwe Statuut worden geboden. 

 
 
HECHT ZIJN GOEDKEURING AAN ONDERSTAANDE GEDRAGSCODE: 

 
 
Artikel 1 - Inleiding 
 
De Europese instellingen hebben zich ertoe verbonden om bij de toegang tot Europese 
overheidsfuncties het beginsel van gelijke behandeling te hanteren. Een overheid die een 
afspiegeling vormt van de diversiteit van de gemeenschap waarvoor ze werkzaam is, is beter in 
staat om de Europese burger diensten van goede kwaliteit te leveren. Nog afgezien van de 
objectieve voordelen die aan gelijkheid verbonden zijn, dient iedere organisatie die zichzelf 
vooruitstrevend en toekomstgericht noemt naar een optimale personeelsvoorziening te streven 
door een gelijke toegang tot functies te waarborgen.  
 
Uit Europese statistieken blijkt dat in verhouding tot het aantal mensen met een handicap in de 
werkende leeftijd veel te weinig mensen met een handicap een dienstbetrekking hebben. Het 
beleid van de Europese instellingen is erop gericht om gevarieerd en gekwalificeerd personeel 
aan te trekken, de toegang tot werk voor en de participatie van mensen met een handicap te 
verbeteren, discriminatie op het werk uit te bannen en een bedrijfscultuur te stimuleren, die 
gebaseerd is op eerlijke praktijken en gedragingen op de werkplek. 
 
Bij de uitvoering van dit beleid dient terdege rekening te worden gehouden met de mededeling 
van de Commissie “Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking”5. 
Daarnaast moet het “Design for All” principe worden toegepast. “Design for All” is een vrij 
nieuwe benadering waarbij algemene producten, diensten, systemen en leefomgevingen zodanig 
vormgegeven, ontwikkeld en op de markt gebracht worden dat ze voor een zo breed mogelijk 
gebruikerspubliek toegankelijk zijn. Indien er niet met “Design for all” gewerkt wordt en er bij 
de planning, vormgeving en aanpassing van leefomgevingen geen rekening wordt gehouden met 
de behoeften van mensen, kunnen mensen onnodig in een situatie van afhankelijkheid en sociale 
uitsluiting terechtkomen. 
 
Doel van deze GEDRAGSCODE is om een duidelijke verklaring af te leggen over het beleid dat 
de Europese instellingen ten aanzien van werknemers met een handicap voeren en ervoor te 
zorgen dat alle personeelsleden van de Europese instellingen aan de wettelijke en statutaire 
verplichtingen voldoen die uit de anti-discriminatieregels voortvloeien en bij het vervullen van 
hun functie het beginsel van gelijke kansen respecteren. Hiervoor zullen alle directoraten-
generaal en diensten passende middelen inzetten, zodat de Gedragscode daadwerkelijk ten 
uitvoer kan worden gebracht. 
 

                                                 
4 A6-0043/2005, paragraaf 9. 
5 COM(2000) 284 def. van 12.05.2000. 



 
BELEIDSVERKLARING6 
 
De Europese instellingen hebben zich verplicht tot de bevordering van gelijke behandeling 
ongeacht geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, 
politieke, filosofische, godsdienstige of andere overtuiging, het behoren tot een nationale 
minderheid, eigendom, vermogen, geboorte, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Met het 
oog op deze verplichting hebben de Europese instellingen regels, beleid, werkmethoden en 
gedragsregels voor het werk vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat alle personeelsleden 
gewaardeerd en gerespecteerd worden en de kans krijgen om al hun mogelijkheden te 
ontplooien en de loopbaan van hun keuze te volgen. Alle personeelsleden hebben recht op 
arbeidsomstandigheden waarin ze noch gediscrimineerd, noch geïntimideerd worden en 
waarin belemmeringen voor participatie opgespoord en geëlimineerd worden. Met behulp van 
deze beginselen kunnen de Europese instellingen mensen aanwerven en in dienst houden die 
het best in staat zijn om de Europese burger diensten van hoge kwaliteit te leveren. 
 
In verband met deze vereisten zijn de volgende nieuwe bepalingen voor mensen met een 
handicap in het herziene Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen 
opgenomen7: 
 
“… als persoon met een handicap (wordt) de persoon aangemerkt die getroffen is door een 
fysiek of mentaal gebrek dat blijvend is of waarschijnlijk blijvend zal zijn. Dit gebrek wordt 
vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 33. 
 
Een gehandicapt persoon voldoet aan de voorwaarden van artikel 28, onder e), wanneer hij in 
staat is, mits een aantal redelijke voorzieningen worden aangebracht, de fundamentele taken van 
het betrokken ambt te vervullen. 
 
Onder redelijke voorzieningen om de fundamentele taken van een baan te kunnen vervullen, 
wordt verstaan passende maatregelen, waar nodig, om een persoon met een handicap in staat te 
stellen om toegang te krijgen tot, deel te nemen aan, en carrière te maken in het arbeidsleven, of 
opleidingen te volgen, zonder dat dit voor de werkgever een onevenredig zware belasting 
vormt.” 
 
 
Artikel 2 - Reikwijdte van de code 
 
Bij mensen met een handicap gaat het niet alleen om mensen wier handicap meteen in het oog 
valt. Er zijn tal van handicaps die niet direct zichtbaar zijn, maar toch bepaalde aanpassingen 
noodzakelijk maken. Daarnaast moet worden onderkend dat de effecten van dezelfde handicap in 
ernst kunnen verschillen en mensen in verschillende mate en op verschillende momenten kunnen 
treffen, en dat een handicap ook van tijdelijke aard kan zijn.  
 
In deze code gaat het om mensen die bij aanwerving gehandicapt zijn, een handicap hebben op 
het moment dat ze in dienst treden of gedurende hun loopbaan met een handicap te maken 

                                                 
6 De ‘discriminatiegronden’ in deze beleidsverklaring komen overeen met de discriminatiegronden in het huidige 

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. 
7 Zie artikel 1 quater van het Statuut: "Iedere bepaling in dit Statuut waarin naar een persoon van het mannelijk 

geslacht wordt verwezen, geldt eveneens voor personen van het vrouwelijk geslacht en vice versa, tenzij uit de 
context duidelijk anders blijkt." Daarom is de code in sekseneutrale bewoordingen opgesteld, maar citaten uit het 
Statuut niet. 

 



krijgen. De Europese instellingen streven ernaar om op ondersteunende en gevoelige wijze in te 
spelen op elk soort nieuwe omstandigheden.  
 
In deze code blijven kwesties als bijzondere medische vergoedingen voor mensen met een 
handicap of de bijzondere begrotingslijn voor gehandicapte kinderen van ambtenaren en de 
desbetreffende schooltoelagen buiten beschouwing. 
 
 
Artikel 3 - Voorzieningen op het werk 
 
Het beleid van de Europese instellingen is erop gericht redelijke voorzieningen op het werk 
te verschaffen, om aan de behoeften van mensen met een handicap en van de instellingen te 
voorzien. Uit hoofde van deze code is het aan de instelling om aan te tonen dat het 
verschaffen van de nodige voorzieningen een onevenredig zware belasting met zich 
meebrengt. 
 
Erkend wordt dat het merendeel van de mensen met een handicap geen bijzondere hulp of 
voorzieningen nodig heeft om hun werk te kunnen doen. Mensen kunnen een bepaalde taak op 
verschillende manieren uitvoeren en daarbij uiteindelijk toch tot hetzelfde resultaat komen. Het 
strookt dan ook volledig met het meritesprincipe wanneer een personeelslid door voorzieningen 
op het werk in staat wordt gesteld om zijn of haar werk goed te doen. Om te bewerkstelligen en 
te bevorderen dat er toegankelijke voorzieningen beschikbaar komen, zullen de instellingen 
moeten anticiperen op een aantal bekende wezenlijke behoeften volgens het "Design for All" 
principe. Dit geldt met name wanneer er nieuwe infrastructuur wordt ontwikkeld. 
 
Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep bepaalt dat werkgevers, al naar gelang de behoeften, de passende maatregelen moeten 
nemen die een persoon met een handicap toegang tot werk geven, hem of haar de mogelijkheid 
geven om te werken en daarbij vooruit te komen en hem of haar in staat te stellen om scholing te 
volgen, tenzij dergelijke maatregelen een onevenredig zware belasting voor de werkgever met 
zich meebrengen. Dit is ook het uitgangspunt van het beleid van de Europese instellingen ten 
aanzien van voorzieningen op het werk. 
 
Bij de te treffen voorzieningen zijn alle aspecten van werk betrokken, waaronder: 
• aanwerving, selectie en aanstelling, 
• loopbaanontwikkeling, 
• scholing, 
• bevordering, overplaatsingen of andere voordelen van werk, 
• het sociale leven binnen de instellingen. 
 
Bij het aanbrengen van voorzieningen worden de werkomstandigheden veranderd. Dit kan onder 
andere het volgende inhouden: 
 
• aanpassing van de functiebeschrijving, 
• aanschaf of aanpassing van apparatuur, 
• flexibele werkregelingen. 
 
De vereiste voorzieningen worden bepaald aan de hand van de behoeften van de persoon in 
kwestie en normaliter zal in deze behoeften worden voorzien. Indien het aanbrengen van 
voorzieningen een onevenredige zware belasting met zich meebrengt, kunnen de Europese 
instellingen van de aanstelling van een persoon met een handicap afzien. Er zullen strikte 
normen moeten worden vastgelegd om te kunnen bepalen in welke gevallen er van een 



onevenredige zware belasting sprake is. Dit laat het recht onaangetast dat er in 
bestuursrechtelijke zin beroep tegen de afwijzing kan worden aangetekend. 
 
 
Artikel 4 - Aanwerving 
 
De Europese instellingen voeren een beleid gericht op gelijke kansen en organiseren eerlijke en 
open vergelijkende onderzoeken om mensen op grond van hun verdiensten te kunnen selecteren. 
De aanwervings- en selectieprocedures zijn zodanig dat sollicitanten met een handicap kunnen 
deelnemen. Daarnaast worden mensen met een handicap gestimuleerd te solliciteren. Hiertoe 
wordt in de personeelsadvertenties verwezen naar het gevoerde beleid voor gelijke kansen en 
worden vergelijkende onderzoeken aangekondigd in publicaties voor gehandicapten, bij 
organisaties als het European Disability Forum, dat maatschappelijke gehandicaptenorganisaties 
uit de lidstaten vertegenwoordigt, en het European Agency for the Development of Special 
Needs Education. Ook wordt positieve actie gevoerd op het gebied van aanwerving van stagiairs 
en interim- of tijdelijke contracten.  
 
Bij de aanwervingsprocedures wordt aandacht aan de volgende punten besteed: 
 
- In de aankondigingen van vergelijkende onderzoeken in de pers wordt vermeld dat de 
Europese instellingen zich tot een gelijkekansenbeleid voor alle kandidaten hebben verplicht. 
 
- In de Instructies voor het indienen van sollicitaties die tezamen met de aankondiging 
van het vergelijkend onderzoek in het Publicatieblad worden gepubliceerd, wordt een specifieke 
paragraaf voor sollicitanten met een handicap opgenomen waarin naar de Gedragscode wordt 
verwezen. 
 
- In de aanvraagformulieren zullen kandidaten met een handicap worden gevraagd welke 
voorzieningen zij nodig hebben om op dezelfde basis als de andere kandidaten aan de 
onderzoeken te kunnen deelnemen; al het mogelijke zal worden gedaan om aan redelijke 
verzoeken tegemoet te komen.  
 
- Wanneer een persoon met een handicap deelneemt aan een vergelijkend onderzoek of 
sollicitatiegesprek, moet de secretaris van de jury, onder de verantwoordelijkheid van de 
voorzitter, ervoor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen voor de ontvangst van 
deze persoon en dat deze waar nodig assistentie krijgt, bijvoorbeeld bij de toegang tot gebouwen 
of in de vorm van speciale benodigdheden of extra tijd bij vergelijkende onderzoeken. 
 
- In de opleiding van juryleden zal een module over specifieke kwesties in verband met 
handicap en de inhoud van deze gedragscode worden opgenomen.  
 
- Er wordt een website opgezet overeenkomstig de nieuwste toegankelijkheidsnormen, om 
een zo breed mogelijk publiek toegang tot deze informatie te geven. 
 
 
Artikel 5 - Loopbanen 
 
Als kandidaten met een handicap eenmaal op een reservelijst staan, kunnen zij deskundig advies 
inwinnen om een post te verwerven. DG-Personeel van het Europees Parlement houden 
doorlopend bij hoeveel kandidaten met een handicap meedoet aan vergelijkende onderzoeken, 
hoeveel er slagen en hoeveel vervolgens worden aangeworven.  
 



Ambtenaren met een handicap die in dienst zijn genomen, hebben het recht zich volledig te 
ontplooien. Er wordt in alle stadia van de loopbaan op gelet dat een ambtenaar met een handicap 
niet geconfronteerd wordt met functievereisten die, bedoeld of onbedoeld, niet werk-gerelateerd 
zijn en derhalve discriminerend zijn voor mensen met een handicap. 
 
- Benoeming en proeftijd: Het tot aanstelling bevoegde gezag stelt, in samenwerking met 
de Medische Dienst en/of de Eenheid Gelijke kansen van DG-Personeel, alles in het werk om 
ervoor te zorgen dat kandidaten met een handicap die op een reservelijst van een vergelijkende 
onderzoek staan een geschikte post wordt aangeboden. Volgens het Statuut wordt via een 
medische keuring vastgesteld of geslaagde kandidaten in staat zijn hun functies uit te voeren. Bij 
de benoeming van personen met een handicap of bij het bepalen van de capaciteit om taken te 
blijven uitvoeren, wordt erop toegezien dat zij niet op grond van hun handicap worden 
gediscrimineerd. Het doel is na te gaan of de persoon gekwalificeerd is voor de functie en 
geschikt is om de kerntaken van die functie te vervullen, waarbij de verplichting blijft bestaan 
om redelijke voorzieningen te bieden en rekening te houden met het soort handicap. Als tijdens 
de proefperiode blijkt dat de functie van een succesvolle kandidaat niet samengaat met diens 
handicap, moet mobiliteit worden overwogen. 
 
- Loopbaanbegeleiding: De Dienst Loopbaanbegeleiding en loopbaanadvies kan een 
belangrijke rol spelen bij het adviseren van ambtenaren met een handicap over hun 
loopbaanontwikkeling; ambtenaren van deze dienst moeten daarvoor een adequate opleiding 
volgen. Er zou een adviseur moeten worden aangetrokken die gespecialiseerd is in loopbaan- en 
revalidatiebegeleiding en die, waar nodig, als tussenschakel met andere diensten kan fungeren. 
 
- Loopbaanontwikkeling: Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat 
personeelsleden met een handicap dezelfde kansen hebben als anderen om ervaring op te doen en 
hun loopbaan te ontwikkelen door middel van mobiliteit binnen de instellingen. 
Loopbaanontwikkeling kan worden geboden door aanpassing van een nieuwe functie, zodat 
personeelsleden met een handicap andere of hogere functies kunnen vervullen en zo nieuwe 
vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
 
- Opleiding: Personeelsleden met een handicap hebben dezelfde toegang tot opleiding als 
andere personeelsleden. Verwerving van nieuwe vaardigheden en kennis is een belangrijke 
voorwaarde voor de loopbaanontwikkeling van alle ambtenaren. Er wordt alles aan gedaan om 
personeelsleden met een handicap in staat te stellen deel te nemen aan opleidingscursussen en -
programma´s die door de desbetreffende instelling worden georganiseerd. Als er geen 
(geschikte) interne opleiding beschikbaar is, kunnen redelijke maatregelen worden genomen om 
een externe opleiding te bieden. 
 
- Beoordeling en bevordering: Een handicap is geen reden voor beoordelaars en 
bevorderingscomités om af te wijken van de normale objectieve criteria die bij het beoordelen 
van de merites van ambtenaren worden gebruikt.  
 
- Personeelsbehoud: Als een personeelslid een handicap krijgt of een bestaande handicap 
ernstiger wordt, nemen de Europese instellingen stappen om te proberen het personeelslid aan 
het werk te houden. In overleg met de betrokkene wordt gezocht naar manieren om hun 
aanblijven te vergemakkelijken, zoals aanpassing van de functie, omscholing of overplaatsing 
naar een geschiktere post. Indien nodig kunnen deze regelingen worden herzien. Medische 
arbeidsongeschiktheidsprocedures worden in nauw overleg met het personeelslid ingesteld, 
indien blijkt dat de werknemer ook met de nodige aanpassingen de functie niet meer kan 
vervullen en geen andere geschikte post beschikbaar is.  
 



 
Artikel 6 - Werkomgeving 
 
De instellingen zorgen ervoor dat alle redelijke maatregelen worden genomen om fysieke of 
technische belemmeringen in de omgeving waarmee personeelsleden met een handicap 
geconfronteerd kunnen worden op te lossen: 
 
- Gebouwen: Alle door werknemers van de instellingen te betrekken nieuwe gebouwen 
moeten voldoen aan de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de toegang en het 
gebruik van openbare gebouwen voor personen met een handicap, zodat ongehinderde 
bewegingsvrijheid gegarandeerd is. Gebouwen zonder geschikte toegang of gebouwen die op dit 
gebied te kort schieten, worden geleidelijk aangepast, afhankelijk van het beschikbare budget, of 
verlaten. Totdat de instellingen de herziene criteria voor de aanpassing van hun gebouwen 
hebben goedgekeurd, gelden de beginselen in de meest recente versie van het document van de 
Commissie "Immeuble Type". De instellingen nemen de nodige maatregelen om te garanderen 
dat ambtenaren met een handicap een werkplek krijgen die voldoet aan hun specifieke behoeften, 
waaronder zo nodig een toegewezen parkeerplaats. De noodvoorzieningen moeten geschikt zijn 
voor alle ambtenaren met een handicap. De Eenheid Preventie en welzijn zal de gebouwen 
regelmatig blijven controleren om te bepalen welke verbeteringen moeten worden aangebracht.  
 
- Kantooromgeving: Er moet voor worden gezorgd dat de kantooromgeving is afgestemd 
op personen met specifieke behoeften. Het Europees Parlement zal een specialist aantrekken die 
vóór de eerste werkdag van nieuwe ambtenaren met een handicap of bij verandering van kantoor 
een ergonomische evaluatie van de kantooromgeving zal maken. 
 
De specialist zal de kantoren van alle medewerkers met een handicap periodiek inspecteren, 
waar nodig aanpassingen adviseren en DG-Personeel en de Interservice Werkgroep 
Toegankelijkheid voor mensen met een handicap regelmatig informeren over de relevante 
bevindingen. 
 
Om behoorlijke voorzieningen te garanderen moeten bepaalde technische maatregelen worden 
getroffen als voorwaarde voor een toegankelijke omgeving. Het is van essentieel belang dat IT-
hulpmiddelen, waaronder intranet, applicaties en databanken, worden ontwikkeld volgens het 
principe “Design for All” en toegankelijkheidsrichtlijnen. Elektronische informatie en gegevens 
moeten in toegankelijke formats beschikbaar zijn. Hiervoor is het essentieel dat de juiste 
hulpmiddelen worden aangeschaft en dat het personeel wordt opgeleid.  
 
Aan ambtenaren met een handicap wordt gevraagd of zij speciale apparatuur of speciaal 
meubilair nodig hebben om efficiënter en effectiever te kunnen werken. De instellingen staan 
open voor redelijke verzoeken om dergelijke artikelen. 
 
- Vergaderingen enz.: Er wordt op gelet dat personen met een handicap volledig kunnen 
deelnemen aan vergaderingen of andere bijeenkomsten, door een ongewenst gebruik van 
presentatiehulpmiddelen of andere media te vermijden en ervoor te zorgen dat relevant materiaal 
in een toegankelijk format beschikbaar is. 
 
- Flexibel werk: Indien redelijk worden flexibele werkregelingen getroffen, die zowel aan 
de eisen van de instelling als aan de specifieke behoeften van een ambtenaar met een handicap 
tegemoet komen. Voorbeelden zijn: 
 
- flexibele begin- en eindtijden, waardoor personen met een handicap met meer gemak gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer; 



 
- regelmatige korte pauzes voor personen die met regelmaat medicijnen moeten gebruiken of 
rustpauzes nodig hebben; 
 
- parttime werk; telewerk, met de nodige technologische ondersteuning door de werkgever. 
 
 
Artikel 7 - Voorlichting en bewustmaking 
 
Deze gedragscode zal door de eenheden personele middelen van de DG´s onder de aandacht van 
al het personeel worden gebracht. De code is beschikbaar in alle EU-talen op de EUROPA-
website en op de intranetten van de instellingen en hun bureaus en agentschappen, en wordt 
gedistribueerd onder alle medewerkers van het personeelsmanagement en aan al het management 
op midden- en hoger niveau. Waar mogelijk zullen de instellingen informatie en documentatie 
toegankelijk maken voor verschillende groepen personen met een handicap, waarbij rekening 
wordt gehouden met taalkundige en culturele factoren.  
 
Er worden cursussen georganiseerd die dieper ingaan op kwesties in verband met handicap, 
speciaal voor personeelsleden die hier het meest bij betrokken zijn, zoals personeel met 
verantwoordelijkheden op het vlak van Human Ressources, lokale loopbaanadviseurs, betrokken 
eenheidshoofden en juryleden.  
 
 
Artikel 8 - Controle op de uitvoering 
 
Een essentieel element van de uitvoering van deze Gedragscode is een permanente controle op 
de uitvoering van de code, om ervoor te zorgen dat op alle niveaus betere procedures komen 
voor de toepassing ervan, zoals in de aanwervingsprocedure en gedurende de hele loopbaan van 
de ambtenaar. In geval van klachten moet een DG aantonen dat zij voldoet aan de behoeften van 
personen met een handicap. De Eenheid Gelijke kansen en de Interservice Werkgroep 
Toegankelijkheid voor mensen met een handicap bespreken en formuleren doelstellingen ten 
aanzien van obstakelvrije werkomstandigheden. 
 
Er wordt regelmatig een audit gehouden, waarbij directoraten-generaal via een enquête hun 
werknemers vragen of zij een handicap menen te hebben; de resultaten daarvan worden aan DG-
Personeel doorgegeven. Het doel van deze informatie is: 
 
- ervoor te zorgen dat voldoende overleg met het betrokken personeel plaatsvindt; 
 
- discriminatie te voorkomen en belemmeringen die gelijke kansen voor personeelsleden 
met een handicap in de weg staan te elimineren; 
 
- vast te stellen welke voorzieningen eventueel nodig zijn voor het voeren van een 
sollicitatiegesprek of het in dienst nemen van iemand met een handicap; 
 
- al het personeel de kans te geven zich volledig te ontplooien en gelijke kansen ten 
aanzien van loopbaanontwikkeling te garanderen. 
 
Op basis van deze gegevens worden anonieme statistische verslagen opgesteld, aan de hand 
waarvan de instellingen kunnen beoordelen of het non-discriminatiebeleid en deze code 
doeltreffend werken en nieuwe initiatieven kunnen formuleren. Overeenkomstig de Verordening 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen wordt de 



aldus ingewonnen informatie niet voor een ander doel gebruikt8. Er worden statistieken over het 
aantal personeelsleden met een handicap gepubliceerd. 
 
De Interservice Werkgroep Toegankelijkheid voor mensen met een handicap stuurt 
eveneens directe input die zij van personeelsleden met een handicap in de DG´s ontvangt over 
zaken als arbeidsomstandigheden, toegankelijkheid, aanwerving en loopbaanontwikkeling, door 
aan DG-Personeel.  
 
Verder kan de Eenheid Gelijke kansen van DG-Personeel vertrouwelijk worden benaderd als er 
ongenoegen is over de uitvoering van deze code in de Europese Parlement. De Eenheid gaat 
hiermee discreet en vertrouwelijk om. 

                                                 
8 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 
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