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Betreft: Verzoekschrift 140/2008, ingediend door Mario Rossi (Italiaanse nationaliteit), 
over het vrije verkeer van werknemers in de Unie en de 
oververtegenwoordiging van Belgen bij het personeel van de Europese 
instellingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de nationaliteiten min of meer evenredig verdeeld zouden moeten 
zijn onder het personeel van de Europese instellingen. Volgens hem is echter het aandeel 
ambtenaren met de Belgische nationaliteit onevenredig hoog, met name in de categorie voor 
secretarieel personeel en assistenten. Indiener wil weten wat de reden is voor deze voorkeur 
voor personeel met een bepaalde nationaliteit en hij vraagt zich af of er een blokkade voor 
personeel van bepaalde nationaliteiten zou moeten worden ingesteld, teneinde te komen tot 
een evenredige verdeling van de 27 Europese nationaliteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

I. Het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de nationaliteiten min of meer evenredig verdeeld zouden moeten 
zijn onder het personeel van de Europese instellingen. Volgens hem is echter het aandeel 
ambtenaren met de Belgische nationaliteit onevenredig hoog, vooral in de categorie 
secretarieel personeel en assistenten. Hij wil graag weten wat de reden is voor deze voorkeur 
voor personen met een bepaalde nationaliteit en vraagt zich af of er een blokkade voor 
mensen met een bepaalde nationaliteit zou moeten worden ingesteld om tot een evenredige 
verdeling van de 27 Europese nationaliteiten te komen.
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Indiener stelt de volgende vragen: 

1. Zou het Parlement cijfers bekend kunnen maken over de nationaliteit van de ambtenaren 
van de Gemeenschap die in Brussel en Luxemburg werkzaam zijn op basis van gegevens 
die door de Commissie, de Raad, het Parlement zelf, het Comité van de Regio’s, het Hof 
en het Gerecht van eerste aanleg zijn aangeleverd?

2. Kan het zijn dat de Belgische nationaliteit getalsmatig het beste vertegenwoordigd is onder 
de ambtenaren van de Gemeenschap in Brussel, met name in de categorie secretarieel 
personeel en assistenten?

3. Zo ja, mag de belastingbetalende burger weten wat de reden voor deze voorkeur is om in 
Brussel liever personeel met de Belgische nationaliteit aan te nemen dan met de overige 26 
nationaliteiten?

4. Kan het zijn dat de Franse nationaliteit het beste vertegenwoordigd is onder de ambtenaren 
van de Gemeenschap in Luxemburg? Zo ja, kan het Parlement aan de instellingen van de 
Gemeenschap vragen wat de reden voor deze voorkeur is vergeleken met de overige 
nationaliteiten?

5. Kan het Parlement aan de Raad en de overige instellingen vragen of er plannen zijn voor 
een ‘bevriezing’ van de aanwerving van ambtenaren met een nationaliteit die getalsmatig 
dominant blijkt te zijn, zoals de Belgische nationaliteit op het hoofdkantoor in Brussel, 
zodat sollicitanten met een andere Europese nationaliteit de komende jaren aan een open 
concurrentiestrijd om personeelsfuncties kunnen meedoen en in de Europese instellingen 
een proportioneel evenwicht wordt hersteld tussen de 27 Europese nationaliteiten, ook in 
de categorie secretarieel personeel en assistenten?

II. Het commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
Het antwoord op bovenstaande vragen heeft betrekking op de aanwerving in de Europese
Commissie.

1. In onderstaande tabel worden de ambtenaren die in juli 2008 werkzaam waren voor de 
Commissie weergegeven naar nationaliteit en functiegroep (administrateurs – AD en 
assistenten – AST). Het betreft hier ambtenaren die in Brussel en Luxemburg werken.

BRUSSEL BRU LUXEMBURG LUX

AD % AST % AD % AST %
EU1
5 AUT 192 2,2% 131 1,7% 323 17 1,2% 22 1,2% 39

BEL 934 10,8
% 3042 38,4

% 3976 127 9,0% 273 15,4
% 400

DEU 946 10,9
% 414 5,2% 1360 160 11,3

% 127 7,2% 287

DNK 196 2,3% 128 1,6% 324 31 2,2% 35 2,0% 66
ESP 805 9,3% 564 7,1% 1369 74 5,2% 71 4,0% 145
FIN 259 3,0% 173 2,2% 432 57 4,0% 49 2,8% 106

FRA 1081 12,5
% 558 7,1% 1639 98 6,9% 343 19,4

% 441
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GBR 619 7,1% 353 4,5% 972 79 5,6% 68 3,8% 147
GRC 422 4,9% 295 3,7% 717 48 3,4% 69 3,9% 117
IRL 186 2,1% 191 2,4% 377 10 0,7% 24 1,4% 34

ITA 823 9,5% 832 10,5
% 1655 82 5,8% 145 8,2% 227

LUX 30 0,3% 27 0,3% 57 10 0,7% 158 8,9% 168
NLD 328 3,8% 160 2,0% 488 24 1,7% 36 2,0% 60
PRT 322 3,7% 217 2,7% 539 48 3,4% 59 3,3% 107
SWE 279 3,2% 142 1,8% 421 36 2,5% 54 3,0% 90

EU1
5 7422 7227 1464

9 901 1533 2434

EU1
0 CYP 56 0,6% 21 0,3% 77 1 0,1% 0,0% 1

CZE 153 1,8% 76 1,0% 229 67 4,7% 21 1,2% 88
EST 46 0,5% 18 0,2% 64 57 4,0% 14 0,8% 71
HUN 199 2,3% 112 1,4% 311 69 4,9% 35 2,0% 104
LTU 64 0,7% 28 0,4% 92 46 3,3% 23 1,3% 69
LVA 47 0,5% 13 0,2% 60 33 2,3% 14 0,8% 47
MLT 28 0,3% 9 0,1% 37 21 1,5% 6 0,3% 27
POL 375 4,3% 272 3,4% 647 80 5,7% 55 3,1% 135
SVK 87 1,0% 49 0,6% 136 56 4,0% 21 1,2% 77
SVN 45 0,5% 18 0,2% 63 19 1,3% 15 0,8% 34

EU1
0 1100 616 1716 449 204 653

EU2 BGR 60 0,7% 25 0,3% 85 28 2,0% 16 0,9% 44
ROM 89 1,0% 44 0,6% 133 34 2,4% 18 1,0% 52

EU2 149 69 218 62 34 96
Tota
l 8671 100

% 7912 100
%

1658
3 1412 100

% 1771 100
% 3183

2. In juli 2008 waren er 3976 ambtenaren met de Belgische nationaliteit werkzaam in Brussel: 
934 administrateurs (10,8 procent van de AD-populatie in Brussel) en 3042 assistenten (38,4 
procent van de AST-populatie in Brussel). In vergelijking met de overige 26 nationaliteiten
van de Europese Unie zijn de Belgen het beste vertegenwoordigd in de functiegroep van 
assistenten (waaronder ook secretariële functies vallen). Het op één na beste 
vertegenwoordigd zijn de Italianen: 823 administrateurs (9,5 procent van de AD-populatie in 
Brussel) en 832 assistenten (10,5 procent van de AST-populatie in Brussel).

3. De Commissie heeft bij de aanwerving geen specifieke voorkeur voor een van de 
nationaliteiten van de 27 EU-lidstaten. De aanwerving van ambtenaren is immers uitsluitend 
gebaseerd op artikel 27 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen,
dat luidt: “De aanwerving dient erop gericht te zijn, de instelling de medewerking te 
verzekeren van ambtenaren die uit een oogpunt van bekwaamheid, prestatievermogen en 
onkreukbaarheid aan de hoogste eisen voldoen en die uit de onderdanen van de lidstaten der 
Gemeenschappen zijn aangeworven met inachtneming van een zo breed mogelijke 
aardrijkskundige spreiding.”1 In het Statuut staat ook dat geen enkel ambt mag worden 
bestemd voor onderdanen van een bepaalde lidstaat en dat verdienste en bekwaamheid die 
relevant zijn voor de functie de belangrijkste selectiecriteria zijn voor een aanstelling. Elke 
kandidaat heeft dus een gelijke kans om te solliciteren naar een betrekking en aangenomen te 
                                               
1 Nadruk toegevoegd door de Commissie.
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worden, mits hij of zij aan de functie-eisen voldoet. 

Er bestaan dus op de functieniveaus van de Commissie geen specifieke aantallen die per 
lidstaat voor de aanwerving en aanstelling gehaald moeten worden. De enige uitzondering op 
deze regel is gemaakt voor de speciale vergelijkende onderzoeken in het kader van de 
uitbreiding, waaraan alleen onderdanen van de nieuwe lidstaten hebben mogen deelnemen 
(het meest recent na de uitbreiding van de EU met tien (EU-10) en twee landen (EU-2)), 
conform speciale en tijdelijke afwijkingsregels van de Raad (EG/Euratom): 

- Verordening (EG, Euratom) nr. 401/2004 van 23 februari 2004 tot instelling van tijdelijke 
bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en de Tsjechische Republiek (L-67/1 van 5 
maart 2004) tot eind 2010,
- Verordening (EG, Euratom) nr. 1760/2006 van 28 november 2006 tot instelling van 
tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de 
Europese Unie, (L-335 van 1 december 2006) tot eind 2011.

De aanwerving moet zodanig zijn dat hoog gekwalificeerd personeel wordt aangenomen, 
hetgeen belangrijk is voor zowel een succesvolle integratie van het nieuwe personeel als de 
uitvoering van de werkzaamheden van het directoraat-generaal. 

Opgemerkt moet worden dat de waargenomen “oververtegenwoordiging” van de gaststaat 
gewoon is in alle belangrijke internationale organisaties. Zo komen er van de 5285 
personeelsleden die bij het secretariaat van de Verenigde Naties in New York werken, 1416 
uit de Verenigde Staten (dat is 26,8 procent van het personeel).1

Dit is een min of meer onvermijdelijk gevolg van de omstandigheid dat internationale banen
de facto ook een onderdeel van de lokale arbeidsmarkt vormen - de reden dat er meer 
“plaatselijke” kandidaten worden aangenomen is vaak dat zij om te beginnen in veel grotere 
aantallen solliciteren - dit gegeven wordt bijna onvermijdelijk weerspiegeld in de uitslagen 
van de vergelijkende onderzoeken. 

4. In juli 2008 werkten er 441 Franse ambtenaren in Luxemburg: 98 administrateurs (6,9 
procent van de AD-populatie in Luxemburg) en 343 assistenten (19,4 procent van de 
AST-populatie in Luxemburg). Fransen zijn in Luxemburg het beste vertegenwoordigd in 
vergelijking met de overige 26 nationaliteiten van de Europese Unie. 

Voor het tweede deel van de vraag verwijst de Commissie naar haar antwoord op vraag 3 (zie 
punt 3).

5. Zoals reeds is uitgelegd bij de beantwoording van vraag 2 voert de Commissie haar 
aanwervingsbeleid uit op basis van het ambtenarenstatuut, met als enige, tijdelijke
uitzondering de aanwerving in het kader van de EU-10- en EU-2-uitbreiding.

                                               
1 Deze cijfers geven de situatie op 30 juni 2008 weer. Zij hebben betrekking op al het personeel dat op het 
secretariaat van de VN werkt en een contract van minstens één jaar heeft, ongeacht de soort aanstelling en het 
type regeling, maar met uitzondering van personeel dat met onbetaald seizoensverlof of gedetacheerd is.
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III. Conclusies
De Commissie houdt zich in haar aanwervingsbeleid aan het ambtenarenstatuut. De 
Commissie kan bevestigen dat zij bij de personeelswerving, met als enige, tijdelijke 
uitzondering de aanwerving in het kader van de EU-10- en EU-2-uitbreiding, geen specifieke 
voorkeur heeft voor een van de nationaliteiten van de 27 EU-lidstaten. 

Verdere statistische informatie over het personeel van de Europese Commissie, waaronder 
een onderverdeling naar nationaliteit en standplaats, kan worden gevonden in de
Personeelstatistieken van de Commissie, die driemaandelijks worden gepubliceerd op de 
website van Europa: http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/index_en.htm.
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