
HERZIENING/BEROEP 
 
1. BEROEPSPROCEDURE 
 
Als u in enige fase van de selectieprocedure meent dat EPSO niet eerlijk te werk is gegaan of zich niet 
heeft gehouden aan de regels van deze procedure, en u zich hierdoor benadeeld acht, kunt u gebruik 
maken van de volgende rechtsmiddelen, in de aangegeven volgorde: 
 

Procedure Contact Termijn
1
 

1. Verzoeken om herziening  Via de contactpagina op de 
website van EPSO  
 

10 kalenderdagen 

2. Een administratieve klacht 
indienen op grond van 
artikel 90, lid 2, van het Statuut 
van de ambtenaren en de 
regeling die van toepassing is 
op de andere personeelsleden 
van de Europese Unie2 

Ofwel per post aan: 
Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO) 
C-25, 1049 Brussel, BELGIË,  
ofwel via de contactpagina op 
de website van EPSO 

3 maanden 

Na het voltooien van stap 2 (stap 1 is facultatief): 

3. Als uw klacht uitdrukkelijk of 
stilzwijgend is afgewezen, kunt 
u beroep instellen op grond van 
artikel 270 van het Verdrag 
betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 91 van 
het Statuut van de ambtenaren3 

Gerecht voor ambtenarenzaken 
van de Europese Unie 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxemburg 
 

3 maanden 

 
Zoals alle burgers van de Europese Unie kunt u een klacht indienen bij de: 
 
Europese Ombudsman 
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANKRIJK
4
 

 

 

 

                                                            
1 Vanaf de datum waarop het besluit in uw EPSO-account verschijnt. 
2 Vermeld als onderwerp van uw verzoek de referentie van de selectie, uw kandidaatnummer en de aanduiding "réclamation 
article 90, §2", "complaint article 90 §2" of "Beschwerde Artikel 90, Absatz 2" (naar keuze). 
3 De voorschriften voor het instellen van beroep en de berekening van de termijnen vindt u op de website van het Gerecht voor 
ambtenarenzaken van de Europese Unie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230. 
4 Indiening van een klacht bij de Europese ombudsman geeft geen aanleiding tot opschorting van de termijn die 

overeenkomstig artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren en de regeling die van toepassing is op de 

andere personeelsleden van de Europese Unie, geldt voor, respectievelijk, de indiening van een klacht en de instelling van een 

beroep bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het 

ambt van de Europese ombudsman moeten voorafgaand aan de indiening van de klacht bij de ombudsman, de passende 

administratieve stappen bij de betrokken instellingen of organen zijn ondernomen. Meer details over de procedure zijn 

te vinden op de website: http://www.ombudsman.europa.eu/media/nl/default.htm. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/media/nl/default.htm


2. VERZOEKEN OM CORRIGERENDE MAATREGELEN 

 

Verzoeken om corrigerende maatregelen of herziening moeten binnen tien kalenderdagen na de 

datum van de test per e-mail worden ingediend via het online-formulier op de website van EPSO. 

Het is verplicht in uw verzoek uw kandidaatnummer te vermelden en informatie te verschaffen aan 
de hand waarvan de vraag kan worden geïdentificeerd die volgens u fouten bevat (vermeld 
bijvoorbeeld het onderwerp of het nummer van de vraag). Geef zo duidelijk mogelijk aan waarom u 
de vraag onjuist acht.  

Verzoeken die na de genoemde termijn worden ontvangen, of waaruit niet duidelijk 

genoeg blijkt om welke vraag het gaat, worden niet in behandeling genomen. 

https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=fr&langsub=ok
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