
VRAGEN/ANTWOORDEN

AANWERVING

1. Welke documenten zijn noodzakelijk voor een aanwerving?

De lijst documenten, die u moet downloaden met de applicatie PEOPLE, is opgenomen in de vacature die u via de applicatie hebt of zal ontvangen.

2. Wat te doen bij toegangsproblemen tot PEOPLE (de link in de vacature werkt niet/melding "anti virus check")

 Verzeker u ervan dat u een van de volgende browsers gebruikt: Mozilla Firefox of Google Chrome.
 Kijk aandachtig naar de toelichtingsvideo over het gebruik van de applicatie, waarvan de link is opgenomen in het bericht dat de link bevat naar PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Ten slotte, mochten toegangsproblemen zich blijven voordoen kunt u een bericht sturen naar PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Indien mogelijk, stuur

een schermprint mee van de melding "error" of de onmogelijkheid van toegang tot de applicatie.
Wanneer u de melding "anti virus check" krijgt tijdens het downloaden van uw documenten: sluit de applicatie en begin na een paar minuten opnieuw. Het is
mogelijk dat het betreffende document inmiddels is gedownload.

3. Aan wie moet ik de voor de aanwerving noodzakelijke documenten verstrekken?

De oorspronkelijke documenten of de voor echt gewaarmerkte kopieën moeten worden verstrekt aan de afdeling Betrekkingen met het personeel (Unit for
Relations with Personnel) in Brussel, Rue Montoyer 70, bij de ondertekening van de overeenkomst.

Indien de verstrekking van de documenten na de indiensttreding plaatsvindt, kunt u deze met de interne post naar het volgende adres zenden:

Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit
GEO 02B012
Luxembourg
in een enveloppe met de vermelding " ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents"



4. Wat wanneer ik de voor mijn aanwerving vereiste oorspronkelijke documenten of voor echt gewaarmerkte kopieën bij de ondertekening van de overeenkomst
niet kan verstrekken?

Vanaf de datum van ingang van de overeenkomst beschikt u over drie maanden om de documenten te verstrekken.
Uw persoonlijke dossier blijft bij de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers tot de ontvangst van de vereiste
oorspronkelijke documenten en/of voor echt gewaarmerkte kopieën (zie punt 3).
Dit betekent dat de vaststelling van uw bezoldiging, met inbegrip van uw individuele rechten, vertraging oploopt.
Bijgevolg ontvangt u slechts uw basissalaris.
De overeenkomst wordt beëindigd wanneer de termijn van drie maanden is verstreken en u de oorspronkelijke documenten of voor echt gewaarmerkte kopieën
nog niet heeft verstrekt.

5. Wat te doen wanneer ik als geaccrediteerd parlementair medewerker wordt aangeworven en ik niet over de nationaliteit van een van de EU-lidstaten beschik?

Een EP-lid mag verlangen dat u als geaccrediteerd parlementair medewerker wordt aangeworven, zelfs als u een "niet-EU"-nationaliteit heeft. In dit geval moet het
EP-lid een naar behoren gemotiveerd verzoek indienen bij het tot aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegde gezag (TAABG). Het TAABG kan een vrijstelling
verlenen van de verplichting dat de kandidaat onderdaan is van een lidstaat van de EU. Het gezag stelt het EP-lid in kennis van het gevolg dat aan zijn verzoek is
gegeven. Vervolgens kan het EP-lid een aanvrage voor uw aanwerving langs de gebruikelijke weg indienen.

6. Ik heb het hoger onderwijs (nog) niet met een diploma afgesloten. Kan ik worden aangeworven?

Nee. Wanneer uw EP-lid verzoekt u in rang 14-19 aan te werven.
Ja. Ja, wanneer u, in plaats van een hoger onderwijsdiploma, een middelbaar onderwijsdiploma kan overleggen dat toegang verschaft tot hoger onderwijs en

relevante voltijdse en betaalde werkervaring van minimaal 3 jaar kan aantonen. Uw rang van aanwerving kan niet hoger zijn dan 13.

7. Wat te doen ingeval van heraanwerving met onderbreking/ zonder onderbreking (wat zijn de noodzakelijke documenten)?

Ingeval van heraanwerving met onderbreking:
De procedure komt overeen met de beschreven procedure voor aanwerving.
Niet vergeten in PEOPLE een nieuwe verklaring omtrent het gedrag, een nieuwe vertrouwelijkheidsverklaring en, in voorkomend geval, een kopie van een geldig
identiteitsbewijs (wanneer het voor de vorige aanwerving verstrekte identiteitsbewijs is verlopen), te uploaden. Het diploma en/of de documenten betreffende
uw werkervaring kunnen worden gevonden in uw persoonlijke dossier in Streamline, wanneer u de moeite heeft genomen deze aan het einde van de vorige
overeenkomst te bewaren.

Ingeval van heraanwerving zonder onderbreking:
De aanwervingsaanvrage komt overeen met de beschreven aanvrage voor een aanwerving, met het verschil dat geen enkel document hoeft te worden verstrekt.
U wordt per e-mail uitgenodigd om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen.



8. Het is voor mij zeer moeilijk om op korte termijn een verklaring omtrent het gedrag en/of het bewijs van militaire dienst te verkrijgen (verplicht voor Oostenrijk,
Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland en Litouwen, en voor niet-EU-landen, met inbegrip van personen met een dubbele nationaliteit). Wat moet
ik doen?

Als u niet in staat bent deze documenten uiterlijk 5 werkdagen voor de begindatum van de overeenkomst in de applicatie PEOPLE te uploaden, kan het tot aangaan
van aanstellingsovereenkomsten bevoegde gezag (TAABG) genoegen nemen met een verklaring op uw erewoord (beschikbaar in de PEOPLE-applicatie), naar
behoren ingevuld, ondertekend en geüpload. De oorspronkelijke documenten (of de voor echt gewaarmerkte kopieën) moeten bij de ondertekening van de
overeenkomst worden verstrekt dan wel in de drie maanden na ingang van de overeenkomst.

9. Wie is bevoegd de kopieën van documenten die ik moet opsturen voor echt te waarmerken?

De nationale overheden, met inbegrip van de lokale en territoriale overheden, de diplomatieke vertegenwoordigingen, en consulaten, alsook de justitiële en politiële
autoriteiten, de internationale organisaties VN, NAVO, OESO, OVSE, organismen die gedeeltelijk of geheel toebehoren aan een lidstaat die door deze zijn
aangewezen of erkend om overheidsdiensten aan burgers te verlenen (bijvoorbeeld de nationale postdiensten), universiteiten en andere onderwijsinstellingen ten
aanzien van door hen afgegeven diploma's, bepaalde personeelsdiensten van de EU-instellingen, alsook daartoe behorende organismen, notarissen, en advocaten
in de landen waar zij wettelijk bevoegd zijn voor het voor echt waarmerken, onder de namen:

 "Barristers" et "Solicitors" in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland;
 "Advocates" in Malta;
 "Advogados" in Portugal.

10. Wat is het doel van de verklaring inzake belangenconflicten die de geaccrediteerde parlementaire medewerkers moeten invullen en bij hun aanwerving moeten
verstrekken?

Dit is een wettelijke verklaring die het tot aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegde gezag (TAABG) de mogelijkheid biedt om vast te stellen of er sprake
is van een eventueel persoonlijk belang dat uw onafhankelijkheid in gevaar kan brengen, of van enig ander belangenconflict. U bent ook verplicht om alle
beroepsactiviteiten en alle uitgeoefende mandaten te vermelden die aan uw indiensttreding bij het Parlement vooraf zijn gegaan, dit om belangenconflicten te
voorkomen. De verstrekte informatie heeft betrekking op een aaneengesloten periode van vijf jaar voorafgaande aan uw indiensttreding bij het Europees
Parlement (waaronder, in voorkomend geval, de studies en de perioden zonder beroepsactiviteiten).

11. Is de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers belast met de vergoedingen en salarissen?

Nee. U moet zich wenden tot de Afdeling individuele rechten en bezoldiging (INFONAP@europarl.europa.eu voor loonlijst, PERSDI@europarl.europa.eu voor
individuele rechten).



12. Kan het medisch onderzoek bij indiensttreding ook buiten de gebouwen van het Europees Parlement plaatsvinden, bijvoorbeeld door mijn behandelend
geneesheer?

Nee. U bent verplicht de instructies op te volgen die zijn opgenomen in de mededeling via PEOPLE dat uw overeenkomst als parlementair medewerker gereed
ligt.

Mocht u echter reeds eerder een medisch onderzoek bij een andere Europese instelling ondergaan hebben 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 nodig is. Voor meer informatie betreffende medische
onderzoeken, gelieve contact op te nemen met:

Brussels Medical Service Luxembourg Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878

13. Kan de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers mij helpen bij het zoeken naar huisvesting in mijn
standplaats?

Nee, maar onze instelling beschikt over een onthaalbureau voor geaccrediteerde parlementaire medewerkers met standplaats Brussel die u kunt bereiken door
een e-mail te zenden naar het volgende adres: AccueilBru@europarl.europa.eu.

14. Hoe kan ik te weten komen 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 voor de berekening van de diverse toelagen te verstrekken documenten is bijgevoegd bij de vacature die u via de applicatie PEOPLE is toegezonden. Na
uw indiensttreding worden deze stukken onderzocht door de afdeling Individuele rechten en bezoldiging die u zal informeren over de vergoedingen en toelagen
(PERSDI@europarl.europa.eu) waarop u recht heeft.

15. Ik heb per e-mail een kennisgeving ontvangen met formulieren inzake salarisoverschrijving, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen, enz. Wat moet ik met
deze documenten aanvangen?

Deze oorspronkelijke documenten moeten door u worden ingevuld en bij de ondertekening van uw overeenkomst worden verstrekt in de kantoren van de
afdeling Betrekkingen met het personeel (Unit for Relations with Personnel) in Brussel, Rue Montoyer 70.



16. Wanneer en waar moet ik de documenten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van mijn individuele rechten (toelagen en vergoedingen)?

De oorspronkelijke documenten of de gewaarmerkte kopieën kunnen worden verstrekt bij de ondertekening van uw overeenkomst in de kantoren van de
afdeling Betrekkingen met het personeel (Unit for Relations with Personnel) in Brussel,
Rue Montoyer 70, Brussels

of per post verzonden worden naar

afdeling Individuele rechten en bezoldiging (Individual Entitlements and Payroll Unit)
Bureau GEO 03B013
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

in een enveloppe met de vermelding "ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents"
Wij raden u aan deze documenten zo spoedig mogelijk op te sturen zodat de vaststelling van uw rechten geen vertraging oploopt.

17. Kan ik een activiteit buiten het Europees Parlement (blijven) verrichten in de periode dat ik als geaccrediteerd parlementair medewerker werkzaam ben: arbeid
als zelfstandige, arbeid in loondienst, een politiek mandaat op lokaal of nationaal niveau?

Uw aanstelling kan voltijds of deeltijds zijn.
Wanneer u op verzoek van uw parlementslid deeltijds bent aangesteld, kunt u een bijkomende activeit blijven verrichten of ontwikkelen met schriftelijke
toestemming van uw parlementslid en het TABG van het Europees Parlement. Deze activiteit mag geen afbreuk doen aan de door u uitgeoefende functie voor dit
parlementslid en de belangen van de instelling niet schaden. Teneinde elk belangenconflict te voorkomen is het in het algemeen niet toegestaan om tegelijkertijd
geaccrediteerd parlementair medewerker en plaatselijk medewerker te zijn voor een nationaal parlementslid, of geaccrediteerd parlementair medewerker en lid
van een pressiegroep, of geaccrediteerd parlementair medewerker en optreden als derde betaler voor plaatselijke medewerker.

Heeft u op eigen verzoek toestemming verkregen om deeltijds te werken, dan mag u geen betaalde activiteiten buiten de instelling verrichten anders dan de
uitoefening van door verkiezing verkregen ambten.

Mocht u belangstelling hebben om een activiteit buiten de instelling te verrichten of een door verkiezing verkregen ambt uit te oefenen, moet u een verzoek voor
voorafgaande toestemming indienen met gebruikmaking van het passende formulier (beschikbaar in de applicatie PEOPLE en op intranet) bij het onderdeel Rechten
en plichten van de afdeling Personeelszaken en Loopbaanontwikkeling (droitsetobligations@ep.europa.eu).


