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Een baan die 
ertoe doet

Aantrekkelijke 
voorwaarden

Werken bij de Europese Rekenkamer (ERK) is een buitengewone kans om 
deel uit te maken van een instelling die is opgericht om op te treden als hoedster 
van de Europese financiën.

Als onafhankelijk extern controleur van de EU dragen wij bij tot de 
verbetering van het financieel beheer van de EU, bevorderen wij verantwoording 
en transparantie en treden wij op als onafhankelijk hoedster van de financiële 
belangen van de burgers van de Unie. Wij controleren of de EU-begroting juist is 
uitgevoerd en of de EU-middelen op wettige wijze en in overeenstemming met 
de beginselen van goed financieel beheer zijn geïnd en uitgegeven.

De ERK is gevestigd in Luxemburg en heeft ongeveer 1 000 mensen in dienst. 
Als Europese instelling bieden wij marktconforme bezoldiging en een uitgebreid 
arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een verlof- en pensioenregeling, een 
ziektekostenverzekering met wereldwijde dekking voor personeelsleden en 
personen te hunnen laste en een levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Personeel dat aan de vereiste voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen 
voor aanvullende voorzieningen, zoals bepaald in het Ambtenarenstatuut.

European Court of Auditors
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Onze werkwijze 

Onze werkomgeving is open en gericht op samenwerking. Wij streven 
actief naar diversiteit in de manier waarop we samenwerken en een bijdrage 
leveren aan onze gemeenschappelijke doelstellingen.

- Onze controlehandleidingen bevatten gedetailleerde instructies voor het 
verrichten van de controles; zij zijn in overeenstemming met de toepasselijke 
internationale en professionele standaarden en voldoen aan de kwaliteit die 
wordt verwacht. Wij hebben handleidingen voor de drie belangrijkste soorten 
controles (financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles). 

- Ook hebben we praktische richtsnoeren over controlemethoden 
ontwikkeld om onze controleurs in de verschillende fasen van het 
controleproces bij hun werkzaamheden te ondersteunen. Deze richtsnoeren 
zijn een aanvulling op de controlehandleidingen en bieden onze controleurs 
advies over de beste praktijken. 

Leren en  
loopbaanontwikkeling

Leren en ontwikkeling vormen een integraal onderdeel van een 
loopbaan bij de Europese Rekenkamer, en wel in de vorm van uitdagende 
werkzaamheden, begeleiding, mentorschappen en zowel interne als externe 
ontwikkelingsmogelijkheden. Werken bij de Europese Rekenkamer is een 
dynamisch proces, de taken zijn afwisselend en door middel van zeer 
uiteenlopende controlebezoeken wordt beoogd vast te stellen waar en 
hoe EU-middelen worden besteed. Ons wervingsbeleid is erop gericht dat 
personeelsleden van functie kunnen wisselen en de kans krijgen om op 
allerlei verschillende beleidsterreinen te werken.

Daarnaast hebben onze personeelsleden toegang tot talrijke 
opleidingsmogelijkheden waardoor zij worden gestimuleerd in hun 
persoonlijke ontwikkeling en in staat worden gesteld hun professionele en 
technische deskundigheid te verbeteren en op peil te houden. Het hele 
jaar door worden er voor controleurs en alle andere personeelsleden zowel 
verplichte cursussen aangeboden als cursussen op vrijwillige basis.
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Wat ons personeel over ons zegt

CHARLOTTA, controleur:

Als controleur bij de Europese Rekenkamer heb je een 
internationale loopbaan en werk je in een meertalige omgeving 
met collega’s uit alle lidstaten van de EU. Je krijgt de kans 
om op verschillende terreinen van de EU-begroting en aan 
verschillende soorten controles te werken en dit maakt het 
een uitdagende baan die veel voldoening schenkt en brede 
carrièremogelijkheden biedt. 

VIKTORIJA, vertaler:

Als vertaler bij de Europese Rekenkamer word ik iedere 
dag opnieuw uitgedaagd bij het vertalen van teksten over 
allerlei onderwerpen in mijn moedertaal voor mijn Litouwse 
landgenoten. Ik deel deze uitdaging met collega’s uit heel Europa 
in een dynamische en mensgerichte instelling, een EU-instelling 
die altijd in beweging is! Zou ik werken bij de ERK aanbevelen? 
Absoluut!

ALFREDO, controleur:

Als je bij de ERK werkt, krijg je een bijzonder inzicht in de 
wijze waarop de EU werkelijk een verschil kan maken in het leven 
van mensen. Je krijgt niet alleen de kans om in een pluriforme, 
multiculturele omgeving te werken waarin de nadruk ligt op 
professionele en persoonlijke ontwikkeling, maar ook om werk 
in het veld te doen, gewone mensen te ontmoeten en van hun 
ervaringen te leren, zodat we kunnen helpen bouwen aan een 
betere EU.

JITKA, controleur

Wat ik bijzonder leuk vind aan mijn werk bij de ERK is dat 
controletaken zo afwisselend zijn. We richten ons op allerlei 
verschillende beleidsterreinen en elke controle die we doen is min 
of meer uniek. Tegelijkertijd krijgen nieuwkomers zoals ik via het 
ASPIRE-programma van de Rekenkamer de eerste drie jaar de 
mogelijkheid om ervaring op te doen op het gebied van zowel 
financiële als doelmatigheidscontroles – een geweldige start van 
een EU-controleloopbaan!
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Bezoldiging
Het basissalaris wordt bepaald op grond van verantwoordelijkheden 

en eerdere beroepservaring en wordt jaarlijks herzien zoals bepaald in het 
Ambtenarenstatuut van de EU.

Secundaire  
arbeidsvoorwaarden

Toelagen – personeelsleden ontvangen, afhankelijk van hun persoonlijke 
omstandigheden, een ontheemdings- , kostwinners- en kindertoelage.

Ziektekostenverzekering – personeelsleden en hun daarvoor in 
aanmerking komende gezinsleden ontvangen vanaf de eerste dag van hun 
aanstelling met onmiddellijke ingang een ziektekostenverzekering, zonder 
wachttermijn voor de betaling van uitkeringen.

Invaliditeitsverzekering – een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
ongevallen en ziekte behoort tot de standaardarbeidsvoorwaarden van 
werknemers 

Pensioenuitkeringen – we hebben een pensioenregeling voor 
personeelsleden die bestaat uit een vaste uitkeringscomponent en een vaste 
bijdragecomponent.

Verlof en feestdagen – 24 vakantiedagen (vakantieverlof) plus 17 
feestdagen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen onze personeelsleden 
ook extra dagen ontvangen om naar de plaats van herkomst te reizen. 

Inrichtingsuitkeringen – onder bepaalde voorwaarden ontvangen 
personeelsleden die vanuit een andere locatie dan hun toekomstige 
standplaats bij ons komen werken de volgende toelagen: vergoeding van reis- 
en verhuiskosten en een inrichtingstoelage.

Onderwijs – personeelsleden met ten laste komende kinderen die aan 
de voorwaarden voldoen, hebben de mogelijkheid om hun kinderen in te 
schrijven op de Europese School in Luxemburg.

Voorzieningen – toegang tot parkeergarages, personeelskantine, cafetaria, 
sport- en bibliotheekvoorzieningen.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige arbeidsomstandigheden om te 
zorgen voor een goede en gezonde werkomgeving (sportvoorzieningen, 
culturele evenementen, lezingen over interessante onderwerpen, enz.).

Andere  
voorzieningen

Vervoer: gratis openbaar vervoer in de stad Luxemburg, gratis gebruik van 
gemeentelijke huurfietsen en een carpoolsysteem.

Telewerken: toegang op afstand biedt de mogelijkheid om in een flexibeler 
omgeving te werken.

Informatie over arbeidskansen voor echtgenoten.

Ethiek

Ons werk berust op de volgende waarden: onafhankelijkheid, integriteit, 
onpartijdigheid, professionaliteit, toegevoegde waarde, topkwaliteit en 
doelmatigheid. Onze gedragscode geldt voor alle leden en personeelsleden.

- In deze gedragscode staat dat de ERK een objectieve, onafhankelijke 
en professionele instelling dient te zijn waar de belanghebbenden het volste 
vertrouwen in kunnen hebben. Ook hebben wij de eisen die zijn vastgelegd 
in de ethische gedragscode van INTOSAI (ISSAI 30) overgenomen en deze 
verwerkt in onze ethische gedragscode. Onze gedragscode moet ertoe 
bijdragen dat onze dagelijkse beslissingen, zowel bij het verrichten van 
controles als bij het besturen van de instelling, in overstemming zijn met de in 
de gedragscode van INTOSAI vastgelegde beginselen. 


