
VRAGEN/ANTWOORDEN

AANWERVING

1. Mijn gemeente geeft geen uittreksels uit het bevolkingsregister af. Wat voor stukken mag ik in plaats daarvan verstrekken?

Uw dossierbeheerder beoordeelt dergelijke vragen per geval. In het merendeel van de Europese landen worden wel uittreksels uit het bevolkingsregister
afgegeven, maar als u afkomstig bent uit een van de landen die dit niet doen, zal u uw dossierbeheerder u vragen een recent bewijs van verblijf te verstrekken
(in de vorm van recente facturen). Een dergelijk bewijs van verblijf wordt alleen bij hoge uitzondering aanvaard, en alleen voor een gering aantal Europese
landen.

2. Het is voor mij erg moeilijk om in korte tijd alle contracten en andere bewijzen van mijn beroepservaring te vergaren. Kunt u aangeven of voor mij een
uitzondering kan worden gemaakt op de in de blijk van belangstelling vermelde indieningstermijn van tien dagen?

Het belangrijkste is dat u binnen tien dagen reageert op de blijk van belangstelling.

De indieningstermijn kan met een redelijke termijn worden verlengd, maar vóór het aanbod tot tewerkstelling wordt opgesteld, moet uw dossierbeheerder alle
gevraagde documenten hebben ontvangen. Door het uitstel zal de aanwervingsprocedure vertraging oplopen en loopt u het risico dat de aanvragende dienst
zijn interesse in uw kandidatuur verliest.

3. Wat is het doel van de verklaring inzake belangenconflicten die arbeidscontractanten moeten invullen en bij hun aanwerving moeten voorleggen?

U bent verplicht om alle beroepsactiviteiten en uitgeoefende mandaten te vermelden die aan uw indiensttreding bij het Europees Parlement zijn voorafgegaan,
dit om belangenconflicten te voorkomen. De te verstrekken informatie heeft betrekking op een aaneengesloten periode van vijf jaar voorafgaande aan uw
aanstelling bij het Europees Parlement (waaronder, in voorkomend geval, uw opleidingen en perioden zonder beroepsactiviteiten).

4. Hoe wordt mijn beroepservaring in aanmerking genomen?

Het is niet alleen in uw belang maar het is ook volledig uw eigen verantwoordelijkheid om uw dossierbeheerder alle documenten te doen toekomen die
betrekking hebben op al uw beroepservaring (bezoldigde stages met een duur van meer dan vijf maanden, militaire dienst, bewijzen van verrichte arbeid,
loonspecificaties, enz.). Uw beroepservaring wordt berekend op basis van een deel van deze documenten (diploma's, contracten, verklaringen,
salarisspecificaties). Aan de hand van deze beroepservaring wordt uw rang bepaald en aan de hand van uw rang wordt vervolgens uw salaris bepaald.

Wij raden u aan het document te raadplegen dat als bijlage is bijgevoegd bij de blijk van belangstelling die u heeft ontvangen/zult ontvangen. De titel van dit
document is "documenten die moeten worden verstrekt met het oog op een aanbod tot tewerkstelling".



5. Wie is bevoegd de kopieën te waarmerken van de documenten die ik moet opsturen?

Nationale overheden, met inbegrip van de lokale en regionale overheden; diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaten, alsook justitiële en politiële
autoriteiten; de volgende internationale organisaties: VN, NAVO, OESO, OVSE; instanties die gedeeltelijk of geheel toebehoren aan een lidstaat en die door deze
lidstaat zijn aangewezen of erkend om overheidsdiensten te verlenen aan burgers (bijvoorbeeld de nationale postdiensten); universiteiten en andere
onderwijsinstellingen, uitsluitend ten aanzien van door hen afgegeven diploma's; bepaalde HR-diensten van de EU-instellingen, alsook daartoe behorende
instanties; notarissen, en advocaten in de landen waar zij wettelijk bevoegd zijn voor het waarmerken van documenten – dit zijn zogeheten "barristers" en
"solicitors" in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, "advocates" op Malta en "advogados" in Portugal.

6. In verband met een eerdere aanwervingsprocedure heb ik u reeds documenten toegezonden (zoals een geboorteakte) Moet ik deze documenten opnieuw
opsturen?

De meeste documenten hoeft u niet opnieuw op te sturen. Wel moeten de documenten in uw dossier voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd
in de blijk van belangstelling die u zult ontvangen. U moet de documenten echter wel opnieuw opsturen als deze voorwaarden afwijken van de aanvankelijke
voorwaarden die betrekking hadden op uw eerdere contracten.
Als u in de periode tussen uw laatste aanwerving bij het Europees Parlement en de ingangsdatum van uw nieuwe contract beroepservaring hebt opgedaan die
nog niet in uw dossier is opgenomen, is het in uw belang om dit door te geven, aangezien uw totale beroepservaring dan opnieuw wordt berekend. Deze extra
beroepservaring kan mogelijk gevolgen hebben voor uw rang.
Wel dient u in elk geval een nieuw uittreksel uit het strafregister/nieuwe verklaring omtrent het gedrag op te sturen naar uw dossierbeheerder.
Indien uw identiteitsbewijs verlopen is, dient u een gewaarmerkte kopie van het nieuwe document ervan op te sturen.

7. Hoe kan ik, als ik momenteel als freelancer werk of zelfstandig ondernemer ben, aantonen dat ik op dit moment geen beroepsmatige verplichtingen heb?

U dient een bewijs te verstrekken om aan te tonen dat u niet langer de status van zelfstandige hebt. Dit moet een door een officiële instantie (de Belastingdienst,
een pensioenfonds...) afgegeven document zijn waarin een einddatum is vermeld. De uiterste einddatum is de dag vóór uw indiensttreding.

8. Welke documenten moet ik, als zelfstandige, opsturen om mijn beroepservaring aan te tonen?

Dergelijke beroepservaring wordt berekend op basis van de belastingaangiften die u hebt ingediend in het land waar u uw beroepsactiviteiten als zelfstandige
hebt uitgevoerd.

9. Waarom geeft mijn beroepservaring me geen recht op een hogere rang dan de rang waarin ik ben ingedeeld?

Bij de berekening van uw totale beroepservaring hebben wij alle documenten in aanmerking genomen die u ons hebt toegestuurd. De uitkomst van deze
berekening komt overeen met de aan u toegekende rang.

Wij hebben alleen de beroepservaring meegenomen die relevant is voor de functiegroep waarvoor u bent aangeworven. Alle beroepservaring van een lager
niveau, zelfs al is deze gerechtvaardigd, is niet in aanmerking genomen.



10. Neemt u ook een diploma in aanmerking dat ik pas zal behalen wanneer ik in dienst ben bij het Europees Parlement?

Over het algemeen worden alleen de diploma's in aanmerking genomen die voorafgaand aan de aanwervingsprocedure zijn behaald.

Wij kunnen een dergelijk diploma echter wel in aanmerking nemen op verzoek van het directoraat-generaal of de politieke fractie waarvoor u werkzaam zult
zijn tijdens uw dienstverband. Ook kunnen we een dergelijk diploma in aanmerking nemen als uw contract met ten minste zes maanden wordt verlengd. In het
tweede geval wordt uw dossier opnieuw beoordeeld, en wel voordat de toevoegingsclausule wordt opgesteld die in verband met de contractverlenging aan uw
contract zal worden toegevoegd. Hetzelfde geldt wanneer u opnieuw wordt aangeworven na een onderbreking van uw werkzaamheden voor het Europees
Parlement. Hoe het ook zij, een eventuele aanpassing van uw rang is alleen mogelijk als uw nieuwe diploma gevolgen heeft voor het totale aantal jaren
beroepservaring.

11. Na te zijn afgestudeerd aan de universiteit ben ik gepromoveerd. Moet ik mijn doctoraatsdiploma ook opsturen? Kan mijn proefschrift gevolgen hebben voor
mijn salaris?

Het is in uw belang om uw diploma naar ons op te sturen. Het heeft echter geen zin om uw proefschrift op te sturen, omdat dit geen gevolgen heeft voor de
berekening van uw beroepservaring.

In specifieke gevallen, en na een grondige beoordeling van uw andere diploma's en uw beroepservaring, kan uw doctorstitel u een bonus opleveren.

12. Kan het medisch onderzoek dat ik in verband met mijn indiensttreding moet ondergaan ook buiten de gebouwen van het Europees Parlement plaatsvinden
(en bijvoorbeeld door mijn behandelend arts worden uitgevoerd)?

Nee. U bent verplicht de instructies op te volgen die zijn opgenomen in het aanbod tot tewerkstelling dat u heeft ontvangen/zult ontvangen.

Mocht u echter al eerder een medisch onderzoek bij een andere Europese instelling hebben ondergaan, wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk contact op
te nemen met de medische dienst van het Europees Parlement, die zal beoordelen of een nieuw onderzoek noodzakelijk is. Voor meer informatie betreffende
medische onderzoeken, gelieve contact op te nemen met:

Medical Service Brussels
bmedical@europarl.europa.eu
Wiertzstraat, B-1047 Brussel
ASP 02F343
Tel.: : +32 228 42 123

Medical Service Luxembourg
lmedical@europarl.europa.eu
KAD 00E831 ES
Tel.: : +352 43 00 22 878



13. Is de afdeling Aanwerving ook bevoegd voor het behandelen van mijn bijkomende kosten en vergoedingen (reiskosten, toelagen, salaris, vergoeding van
verhuiskosten, tijdelijke dagvergoedingen, enz.)?

Nee. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar de afdeling Individuele Rechten en Bezoldiging (PERSDI@europarl.europa.eu).

14. Hoe kom ik erachter of ik recht heb op andere toelagen (ontheemdingstoelage of toelage voor verblijf in het buitenland, kostwinnerstoelage, kindertoelage)?
Welke documenten moet ik overleggen?

De lijst van de documenten die u met het oog op de berekening van de diverse toelagen dient te verstrekken, is bijgevoegd bij het aanbod tot tewerkstelling
dat u is toegezonden/zal worden toegezonden. Na uw indiensttreding worden deze stukken nauwkeurig bekeken door de afdeling Individuele rechten en
bezoldiging (PERSDI@europarl.europa.eu), die u zal informeren over de vergoedingen en toelagen waar u recht op heeft.

15. Kan de afdeling mij helpen huisvesting te vinden in mijn standplaats?

Nee. Dit valt niet onder onze bevoegdheid, maar zowel in Brussel (Accueilbru@europarl.europa.eu)als in Luxemburg (Accueillux@europarl.europa.eu), beschikt
onze instelling over een onthaalbureau waarmee u via e-mail contact kunt zoeken.

Voor personen die voor een informatiebureau van het EP gaan werken: gelieve rechtstreeks contact op te nemen met het desbetreffende informatiebureau.

16. Kan mijn 3 bis-contract worden omgezet in een 3 ter-contract? En omgekeerd?

Ja, dat zou kunnen.

Als u een 3 bis-contract voor arbeidscontractanten hebt, is er feitelijk geen enkele belemmering voor de omzetting van uw contract in een 3 ter-contract. Een
dergelijk aanbod behoort dus tot de mogelijkheden. De enige voorwaarde is dat u op een CAST-lijst staat (https://epso.europa.eu/).

Als u een 3 ter-contract voor arbeidscontractanten hebt, is er feitelijk geen enkele belemmering voor de omzetting van uw contract in een 3 bis-contract. Een
dergelijk aanbod behoort dus tot de mogelijkheden. De enige voorwaarde is dat u op een AMI-lijst (oproep tot het indienen van blijken van belangstelling)
staat.

17. Heb ik, als arbeidscontractant, recht op verlof zonder bezoldiging?

Ja. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. De duur van uw verlof mag ten hoogste een kwart van de door u volbrachte diensttijd bedragen en mag niet
langer zijn dan:

- 3 maanden in het geval van een diensttijd van minder dan vier jaar;

- 12 maanden in het geval van een diensttijd van meer dan vier jaar;

Verzoeken worden per geval beoordeeld.


