
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1160/06 
van Philip Claeys (NI) 
aan de Commissie 
 
Betreft: Slaagpercentages Europees concours 
 
Wat waren de slaagpercentages voor de examens uitgeschreven door de verschillende Europese 
instellingen in 2004 en 2005, per nationaliteit? 
 
Kan de Commissie de cijfers voor België opsplitsen volgens eerste taal van de kandidaten (Nederlands / 
Frans)? 
 
-- 
 
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1161/06 
van Philip Claeys (NI) 
aan de Commissie 
 
Betreft: Percentage aanwervingen uit wervingsreserve, Belgische kandidaten 
 
Hoeveel procent van de Belgische kandidaten die slaagden voor een concours werden effectief 
aangeworven door één van de Europese instellingen, opgesplitst volgens eerste taal (Nederlands / Frans)? 
 
Wat is de gemiddelde tijd tussen de opname in de wervingsreserve en de aanwerving, eveneens 
opgesplitst per taalgroep voor wat kandidaten uit België betreft? 
 
-- 
 
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1162/06 
van Philip Claeys (NI) 
aan de Commissie 
 
Betreft: Tijdelijke agenten met Belgische nationaliteit 
 
Hoeveel personen met de Belgische nationaliteit zijn momenteel werkzaam als tijdelijk agent, opgesplitst 
per eerste taal (Nederlands / Frans) en per EU-instelling? 
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E-1160/06, 1161/06 en 1162/06NL 
Antwoord van de heer Kallas 
namens de Commissie  
(17.5.2006) 
 
De taak van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO)1, opgericht op 26 juli 2002 en 
operationeel sinds 1 januari 2003, bestaat in het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken met 
het oog op de selectie van hooggekwalificeerde personeelsleden ten behoeve van alle instellingen van de 
Europese Unie (het Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het 
Economisch en Sociaal Comité) en de Europese Ombudsman.  
 
Op basis van de ontvangen gegevens van EPSO kan de Commissie het geachte Parlementslid mededelen 
dat in 2004 en 2005 75 interinstitutionele vergelijkende onderzoeken gepubliceerd zijn (zie bijlage 1, 
rechtstreeks toegezonden aan het geachte Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement).  
 
Na controle bij EPSO kan de Commissie het geachte Parlementslid helaas geen gegevens verstrekken over 
de verdeling van de cijfers voor België volgens de moedertaal van de kandidaten. In het 
inschrijvingsformulier voor de vergelijkende onderzoeken wordt immers niet naar de moedertaal van de 
kandidaten gevraagd. Het taalvakje vermeldt slechts de alternatieven taal 1, taal 2, taal 3 en overige, die 
bepalen in welke taal de kandidaat de verschillende examenonderdelen moet afleggen2. 
 
Volgens EPSO zou het onjuist zijn te veronderstellen dat taal 1 van de kandidaat automatisch zijn 
moedertaal zou zijn. Bijvoorbeeld bij vergelijkend onderzoek EPSO/C/11/033,  georganiseerd met het oog 
op de aanwerving van secretarissen met Engels als eerste taal, bestond slechts 16,3% van de geslaagde 
kandidaten uit Britse of Ierse burgers.  
 
Derhalve zijn met de nodige omzichtigheid in bijlage 2 de statistieken gegeven in verband met het aantal 
kandidaten en geslaagde kandidaten per nationaliteit van de meest representatieve vergelijkende 
onderzoeken die in 2004 en 2005 zijn gepubliceerd (rechtstreeks toegezonden aan het geachte 
Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement). Het aantal Belgische kandidaten die het Frans, het 
Nederlands of een andere taal als eerste taal hebben gekozen, is uitdrukkelijk in deze statistieken 
opgenomen. 
 
Uit de reservelijsten van deze vergelijkende onderzoeken heeft de Commissie4 589 kandidaten met de 
Belgische nationaliteit aangeworven. De verdeling van deze kandidaten volgens jaar van indiensttreding 
en eerste effectieve taal5 is opgenomen in tabel 1 van bijlage 3 (rechtstreeks toegezonden aan het geachte 
Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement). 
 

                                                      
1  EPSO is een interinstitutioneel orgaan waarin alle instellingen, ook de Commissie, vertegenwoordigd zijn. 
2  Taal- en rekenkundige meerkeuzevragen, kennis van Europa, werkgebied, schriftelijke en mondelinge 

proeven enzovoort. 
3  Omschrijving van het vergelijkend onderzoek: "Engelstalige secretarissen". 
4  De Commissie beschikt niet over gegevens in verband met de aanwerving door de andere Europese 

instellingen. Zij raadt het geachte Parlementslid aan zich rechtstreeks tot deze instellingen te wenden voor de 
gewenste statistieken. 

5  Op basis van een inlichtingenformulier dat de kandidaat bij indiensttreding invult. 
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Aangezien deze vergelijkende onderzoeken in een recent verleden hebben plaatsgevonden, wordt er 
uiteraard nog steeds uit de reservelijsten geput. 
De gemiddelde duur van de aanwervingsprocedure binnen de Commissie, na publicatie van de reservelijst 
van deze vergelijkende onderzoeken en per eerste taal, is opgenomen in tabel 2 van bijlage 3 (rechtstreeks 
toegezonden aan het geachte Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement). 
 
De Commissie wil hier graag benadrukken dat de aanwervingstermijn van de kandidaat afhankelijk is van 
verschillende criteria, zoals de behoeften van de instelling op een bepaald tijdstip en de opleiding, 
beroepservaring, talenkennis en beschikbaarheid van de kandidaat.  
 
De verdeling volgens moedertaal van de Belgische onderdanen die momenteel1 bij de Commissie 
werkzaam zijn als niet-permanent personeelslid2, is opgenomen in tabel 3 van bijlage 3 (rechtstreeks 
toegezonden aan het geachte Parlementslid en het Secretariaat van het Parlement). 

                                                      
1  Op 30 maart 2006 
2  De Commissie beschikt niet over gegevens over de tewerkstelling van niet-permanent personeel in de andere 

instellingen. Zij raadt het geachte Parlementslid aan zich rechtsreeks tot deze instellingen te wenden voor de 
gewenste gegevens. 
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