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Het EESC hecht sterk
aan strenge ethische normen
en aan moderne, transparante 

werkmethoden. De nieuwe
gedragscode voor de leden is een 

eerste, solide mijlpaal in ons streven
om onze manier van werken

te hervormen en te versterken.
Ik wil ervoor zorgen dat het hele 
personeel en elk lid trots is om

voor ons Comité te werken.
Christa Schweng,

voorzitter van het EESC

De richtsnoeren voor
onze werkzaamheden bij

het Comité zijn vastgelegd in de 
gedragscode. Ten grondslag hieraan 
ligt het Europees Handvest van de 
grondrechten. Waardigheid voor 

iedereen en waardigheid op het werk 
zijn van essentieel belang. Wij zijn 

verplicht om deze beginselen binnen 
het Comité in praktijk te brengen

en intimidatie te voorkomen.
 Christian Bäumler,

 voorzitter van de commissie voor
het reglement van orde

Meer duidelijkheid, grotere financiële transparantie, voorkoming van intimidatie en zwaardere 
sancties voor wie zich niet aan de regels houdt. Op 28 januari 2021 hebben de leden van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ingestemd met ingrijpende wijzigingen van hun 
gedragscode. Dit is de eerste mijlpaal in de hervorming van het Comité die door het nieuwe 
voorzitterschap van het EESC wordt doorgevoerd.

Reglement van orde en gedragscode voor de leden van het EESC:
https://www.eesc.europa.eu/nl/about/rules/reglement-van-orde-en-gedragscode-voor-de-leden-van-het-eesc

https://www.eesc.europa.eu/nl/about/rules/reglement-van-orde-en-gedragscode-voor-de-leden-van-het-eesc
https://www.eesc.europa.eu/nl/about/rules/reglement-van-orde-en-gedragscode-voor-de-leden-van-het-eesc
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Respect en waardigheid
bij het EESC
Gedragscode voor de leden 
van het EESC

In deze brochure vindt u informatie over de nieuwe gedragscode alsook tips en 
richtsnoeren over respect en waardigheid op de werkplek bij het EESC.

Bij het EESC komen we allemaal uit verschillende sectoren, bedrijfstakken, 
bestuursgebieden en landen. We hebben allemaal verschillende gewoonten en 
verschillende talen, gebaren en uitdrukkingen. Een uitdrukking of gedraging die in het 
ene land normaal is, kan elders heel anders worden opgevat.

Deze brochure gaat over de betrekkingen tussen leden, afgevaardigden, 
plaatsvervangers en deskundigen, alsook over hun interactie met het secretariaat 
van het EESC.

Het directoraat Personeel en Financiën en het secretariaat-generaal hebben samen deze 
handleiding voor EESC-leden opgesteld.
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Beginselen van ethiek en integriteit in het belang van de Europese Unie en van goed 
bestuur

Onafhankelijk-
heid

Objectiviteit

Onpartijdigheid

Loyaliteit

Tact en
waardigheid

Respect en
collegialiteit

Verantwoording
en transparantie

Vertrouwelijkheid



5

Ethische beginselen 
en integriteit
Eenieder van ons vertegenwoordigt
het EESC en draagt bij aan zijn imago
en reputatie!
UW ROL ALS LID VAN HET EESC
Het EESC bestaat uit leden en CCMI-afgevaardigden uit alle EU-lidstaten; ze worden benoemd 
voor een verlengbare ambtstermijn van vijf jaar. De regels inzake ethische beginselen en 
integriteit zijn op leden, afgevaardigden, plaatsvervangers en deskundigen op dezelfde wijze 
van toepassing.

Alle leden – werkgevers, vakbondsmensen en afgevaardigden van sociale, beroeps-, 
economische, culturele en milieuorganisaties – vertegenwoordigen het Europees 
maatschappelijk middenveld. Uw voornaamste taak is advies uit te brengen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Het secretariaat-generaal van het EESC helpt u bij uw adviserende werkzaamheden. Het personeel 
van het EESC bestaat uit mensen uit heel Europa. Leden en personeel vertegenwoordigen het 
EESC elke dag en het is aan ons allen om voor een uitstekende reputatie te zorgen.

Eenieder die voor het EESC werkt, mag 
verwachten om professioneel, waardig en 
met respect te worden behandeld.

Preventie is van cruciaal 
belang voor een 
werkomgeving zonder 
intimidatie.
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VOORKOMING VAN INTIMIDATIE
Eerbiediging van de waardigheid op de werkplek is de basis voor evenwichtige 
werkrelaties. Alle mensen die bij het EESC werken, zijn van onschatbare waarde en dragen met 
hun kennis, deskundigheid en inzet bij tot de efficiënte werking van de instelling. In geval van 
meningsverschillen, en vooral in periodes waarin mensen onder druk en spanning staan, is een 
klimaat waarin de waardigheid op de werkplek wordt geëerbiedigd essentieel voor het behoud 
van goede en constructieve relaties. Er worden cursussen over respect en waardigheid aangeboden 
die u kunnen helpen om vertrouwd te raken met de interne voorschriften van het EESC en zijn 
bestuurscultuur.

Hieronder staan enkele tips om te voorkomen dat er situaties ontstaan waarin sprake is van 
ongepast gedrag, conflicten en intimidatie.

De volgende beginselen zijn van toepassing waar u ook bent en met wie u ook werkt:

Praten en openhartig dingen bespreken kan veel misverstanden 
voorkomen.

Bedien u in gesprekken met andere leden en met EESC-personeel altijd van 
fatsoenlijke, beleefde taal. De mate waarin in gesprekken familiair taalgebruik 
wordt gebezigd, kan cultureel bepaald zijn.

Druk u nooit grof of beledigend uit. Schreeuw niet tegen andere leden of 
personeelsleden. Dit is nooit aanvaardbaar. Besef dat vulgair en seksistisch 
taalgebruik evenmin acceptabel is, in geen enkele omstandigheid. Wederzijds 
respect is altijd de beste basis voor interactie met anderen.
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Maak geen ongepaste opmerkingen over het fysieke voorkomen van anderen.

Vertel personeelsleden op duidelijke en coherente wijze hoe u het werk 
georganiseerd wilt zien hebben, wat u met uw optreden wilt bereiken en welke 
bijdrage van hen wordt verwacht. Geef het personeel geen taken die buiten het 
werkterrein van het EESC liggen.

Uw feedback is belangrijk. Houd altijd rekening met de situatie en het publiek 
wanneer u feedback geeft. Check altijd de beschikbare informatie alvorens 
constructieve feedback te geven.

Respecteer de normale werktijden bij het organiseren van vergaderingen.

Maakt een ander lid of een personeelslid u kenbaar dat zij of hij uw gedrag als 
beledigend of ongepast ervaart, neem dat dan serieus. In plaats van een situatie 
op haar beloop te laten en uit de hand te laten lopen, is het beter om actief te 
communiceren teneinde concrete suggesties voor een oplossing aan te dragen.

Merkt u dat leden of personeelsleden blijk geven van ongepast gedrag, zoals 
seksistische grappen, vulgaire handelingen, beledigingen of minachtende gebaren 
(ook non-verbale communicatie kan zeer ongepast zijn), geef dan te kennen dat 
u dit afkeurt.
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INTIMIDATIE OP DE WERKPLEK:
WAT IS INTIMIDATIE PRECIES?
Psychisch geweld

“Onder ‘psychisch geweld’ wordt iedere vorm van opzettelijk onbehoorlijk gedrag verstaan 
dat zich gedurende lange tijd herhaaldelijk of systematisch voordoet in de vorm van 
gedragingen, woorden, handelingen, gebaren of geschriften die de persoonlijkheid, de 
waardigheid of de fysieke of de psychische integriteit van de betrokkene kunnen aantasten.”

(Ambtenarenstatuut, artikel 12 bis)
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Bij psychisch geweld gaat het altijd om aanhoudende, herhaalde handelingen. Het 
heeft voor het slachtoffer ernstige psychische en mogelijk ook lichamelijke gevolgen.

Enkele voorbeelden van psychisch geweld:

Beledigend of neerbuigend commentaar; pesterijen, bedreigende opmerkingen

Tegenwerking, onder druk zetten, weigering om te communiceren of te 
discussiëren

Beledigingen met betrekking tot iemands persoonlijke of professionele 
bekwaamheid

Het kleineren van iemands bijdragen en prestaties

Het isoleren, afwijzen of vernederen van iemand

Onrealistische werkdoelstellingen formuleren of iemand geen werk geven; 
iemand taken geven die niet overeenstemmen met zijn of haar functieomschrijving

Elke vorm van misbruik van hiërarchisch gezag
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Seksuele intimidatie verschilt van psychisch geweld, onder meer omdat zij niet repetitief hoeft te 
zijn en niet gedurende een bepaalde periode hoeft plaats te vinden. Ook al blijft het bij één keer, 
dan nog is er sprake van seksuele intimidatie.

Enkele voorbeelden van seksuele intimidatie:

Beloften over beloningen in ruil voor seksuele gunsten

Dating wordt niet als intimidatie beschouwd zolang het met wederzijdse 
instemming gebeurt en niet ongewenst of beledigend is. De betrokkenen 
moeten er uit vrije wil mee instemmen, zonder dat er sprake is van misbruik van 
hiërarchisch gezag of van enige andere beïnvloeding

Herhaalde of overdreven complimenten over het uiterlijk van een collega

Ongevraagd lichamelijk contact, te dicht tegen iemand aan gaan zitten of staan, 
knijpen, ongewenst zoenen of ongepaste of te innige omhelzingen

Grove en obscene taal en gebaren

Platte of suggestieve opmerkingen of seksuele insinuaties

Voyeurisme of exhibitionisme
SEXUALHARASSMENT

Seksuele intimidatie

“Onder ‘seksuele intimidatie’ wordt de situatie verstaan waarin zich enige vorm van 
ongewenst gedrag van seksuele aard voordoet, met als doel of resultaat een persoon in zijn 
waardigheid aan te tasten of een intimiderende, vijandige, agressieve of verstorende sfeer 
te creëren. Seksuele intimidatie wordt beschouwd als discriminatie op grond van geslacht.”

(Ambtenarenstatuut, artikel 12 bis)
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Voorkoming van intimidatie:

De leden dienen zich te onthouden van elke vorm van intimidatie, zowel binnen 
als buiten het EESC, ook tijdens vergaderingen, dienstreizen en conferenties.

De leden dienen zich bewust te zijn van de bestaande procedures voor het 
beheersen van conflictsituaties of gevallen van intimidatie en moeten hieraan 
meewerken.

De leden worden aangemoedigd deel te nemen aan cursussen over dit thema die 
worden aangeboden door de voor trainingen bevoegde EESC-dienst.
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Wat valt niet onder intimidatie?

Ongepast, onbeheerst of onbehoorlijk gedrag dat slechts één keer voorkomt, hoeft op zich 
geen intimidatie te zijn. Onderschat in dat geval echter niet de gevolgen voor uw werkomgeving. 
Spreek openlijk over wat er is gebeurd. Een eenmalige handeling met een seksuele connotatie kan 
als seksuele intimidatie worden beschouwd.

Wat is ongepast gedrag?

Ongepaste handelingen en gedragingen die ongerechtvaardigd zijn en redelijkerwijs als 
vernederend en beledigend worden geïnterpreteerd. Aanhoudend, herhaaldelijk ongepast 
gedrag kan een vorm van intimidatie worden.

Enkele voorbeelden van ongepast gedrag:

Schreeuwen naar iemand

Grove taal gebruiken

Met deuren slaan

Met de vuist op tafel slaan

Wat is een conflict op de werkplek?

Onder ‘conflict op de werkplek’ wordt verstaan elk interpersoonlijk conflict in het kader van 
een werkrelatie, ook tijdens externe vergaderingen, dienstreizen of andere bijeenkomsten die 
verband houden met de beroepscontext.

Een conflict vindt meestal op één moment plaats: het is een verschil van mening tussen twee of 
meer personen. Elke partij verdedigt het eigen standpunt. Er hoeft niet per se sprake te zijn van een 
ondergeschiktheidsverhouding, een hiërarchische gezagsverhouding of een invloedsverhouding.

In de meeste gevallen kunnen conflicten op de werkplek worden opgelost via een gesprek tussen 
de betrokkenen. Misverstanden moeten immers uit de weg worden geruimd om te voorkomen 
dat er een vicieuze cirkel ontstaat die kan uitmonden in psychisch geweld.

RESPECTVOL 
GEDRAG
IS ALTIJD
GEPAST
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VOORKOMING VAN BELANGENCONFLICTEN
Met de nieuwe gedragscode worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De twee 
meest in het oog springende nieuwe elementen zijn gedetailleerde regels om belangenconflicten 
te voorkomen en de aangescherpte verplichting om volledig transparant te zijn en opgave te 
doen van financiële belangen. Deze verplichtingen garanderen dat de leden hun werk volledig 
onpartijdig en onafhankelijk verrichten.

Belangenconflicten

De leden moeten ervoor zorgen dat belangenconflicten worden voorkomen. Zij mogen geen 
persoonlijke belangen hebben die strijdig kunnen zijn met de belangen van de Europese Unie of 
die hun werk bij het EESC op ongepaste wijze kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden van belangenconflicten:

Onder persoonlijke belangen vallen mogelijke voordelen voor de leden zelf, hun 
echtgenoten, partners of naaste familieleden. Dergelijke belangen hoeven niet 
per se van financiële of materiële aard te zijn.

Als EESC-lid mag u geen instructies aanvaarden van een derde partij, ook al is deze 
uw werkgever of de beroepsorganisatie waartoe u behoort.

Een belangenconflict kan zich ook voordoen wanneer u binnen het EESC twee 
functies tegelijk bekleedt die niet met elkaar te verenigen zijn.
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Hoe kunt u belangenconflicten voorkomen?

Een belangenconflict kan reëel zijn of door anderen als zodanig worden gezien. 
Hoe dan ook moet u de situatie oplossen. Als de situatie onduidelijk is, kunt u eerst 
de ethische commissie vertrouwelijk om raad vragen.

U moet ofwel een einde maken aan de externe activiteiten die aanleiding 
geven tot het conflict, ofwel geheel of gedeeltelijk afstand doen van uw 
verantwoordelijkheden binnen het EESC.

Als het belangenconflict blijft bestaan, moet u het probleem ook schriftelijk aan 
de voorzitter melden.

Financiële transparantie

Leden, afgevaardigden, plaatsvervangers en deskundigen moeten bij hun aantreden een 
verklaring over hun financiële belangen voorleggen, deze zo nodig actualiseren en vervolgens 
elk jaar vóór 1 januari vernieuwen. De verklaring moet worden gestuurd naar deze functionele 
mailbox: findec-eesc@eesc.europa.eu

Dit is een voorwaarde om voor (onkosten)vergoedingen in aanmerking te komen en om bij het 
EESC een officiële functie of activiteit te kunnen uitoefenen.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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FRAUDE, WANGEDRAG EN KLOKKENLUIDERS
Leden die kennis krijgen van mogelijke gevallen van fraude, corruptie, wangedrag, schending 
van ethische beginselen of illegale activiteiten, zijn verplicht deze feiten rechtstreeks aan de 
voorzitter van het EESC of, indien zij dit nuttig achten, aan OLAF te melden.

Leden moeten verslag uitbrengen aan de voorzitter of aan OLAF wanneer zij 
gevallen opmerken van corruptie (bv. overlegging van valse documenten voor de 
vergoeding van onkosten) of wangedrag (bv. intimidatie van andere personen).

Leden die dergelijke gevallen melden, zullen als klokkenluiders worden 
beschouwd. Klokkenluiders zullen worden beschermd zodat hun identiteit 
vertrouwelijk blijft; indien nodig kan ook individuele bijstand worden verleend.

Van de leden wordt verwacht dat zij volledig meewerken aan een eventueel 
volgend onderzoek en dat ze hierbij alle nodige hulp bieden.
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DE NIEUWE ETHISCHE COMMISSIE
De ethische commissie ziet toe op de naleving van de gedragscode. Deze commissie werkt 
volledig autonoom, onafhankelijk en vertrouwelijk.

Hoe gaat de ethische commissie te werk?

Ieder EESC-lid en iedereen die werkzaam is bij het EESC kan de ethische commissie 
raadplegen over alle kwesties die verband houden met de gedragscode, zoals 
klachten of vermeende schendingen van de gedragscode.

De ethische commissie adviseert de EESC-voorzitter en het bureau van het EESC 
over de interpretatie en toepassing van de bepalingen van de gedragscode.

In geval van een klacht zal er contact met u worden opgenomen, zodat u 
bewijsmateriaal kunt indienen en door de ethische commissie kan worden gehoord.

Sancties

Bij de beoordeling van het geconstateerde gedrag moet de hoogte van de opgelegde sancties 
in verhouding staan tot de ernst van de begane fouten en de hiërarchische positie van het 
lid. Afhankelijk van het gedrag van het lid kunnen een of meer van de volgende sancties worden 
opgelegd:

SCHRIFTELIJKE 
WAARSCHUWING

TIJDELIJKE OPSCHORTING 
VAN VERGOEDINGEN

TIJDELIJKE OPSCHORTING
VAN DEELNAME AAN

EESC-ACTIVITEITEN

De ethische commissie:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

TIJDELIJKE ONTHEFFING 
UIT DE FUNCTIE DIE BIJ HET 

EESC WORDT VERRICHT

EEN VERZOEK AAN DE 
RAAD OM HET EESC-LID 

TE ROYEREN

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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Naast de bovengenoemde sancties kunnen de volgende maatregelen worden toegepast:

Het lid wordt opgedragen maatregelen te nemen om zijn of haar situatie aan te 
passen zodat aan de geldende regels wordt voldaan

Het lid wordt opgedragen persoonlijk zijn of haar verontschuldigingen aan te 
bieden (hetzij privé, aan een specifieke persoon, of in het openbaar, tijdens de 
plenaire zitting)

Het lid wordt opgedragen de veroorzaakte schade te herstellen, ongedaan te 
maken of te vergoeden



18

ADVIES IN GEVAL VAN MOEILIJKE INTERPERSOONLIJKE RELATIES

Als een bepaald soort gedrag als ongepast of gênant wordt ervaren, maak dat dan 
duidelijk door de pleger onmiddellijk van repliek te dienen en beleefd maar krachtig 
grenzen te stellen.

Als dit ongewenste gedrag aanhoudt, begin dan alle betrokken incidenten 
schriftelijk bij te houden.

Zorg altijd dat er getuigen aanwezig zijn als de persoon zich ongepast gedraagt. Blijf 
nooit alleen. Laat deuren open.

Aarzel niet om advies in te winnen bij het directoraat Personeel.
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Er zijn verschillende middelen voorhanden om u te helpen:

Het EESC organiseert cursussen voor zijn leden over waardigheid en respect op 
het werk. Deze cursussen worden meermaals per jaar aangeboden door de voor 
trainingen bevoegde EESC-dienst. Contact: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

De ethische commissie ziet toe op de toepassing van de gedragscode voor de EESC-
leden. Klachten kunt u richten tot de ethische commissie:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

U kunt ook contact opnemen met:

Voorzitter van het EESC: president.eesc@eesc.europa.eu

Helpdesk voor de leden: helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

EESC-directeur voor Personeel en Financiën:
hrf-management@eesc.europa.eu

Interne ombudsman van het EESC (in oprichting)

De quaestoren van het EESC: questeurs-cese@eesc.europa.eu

Medische dienst van het EESC: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Daarnaast kunt u contact opnemen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF): Europees Bureau voor fraudebestrijding | Europese Commissie (europa.eu)

Meer informatie vindt u via deze link op de portaalsite van de leden:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx

mailto:FormationsCESE@eesc.europa.eu
mailto:advisorycommittee%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:president.eesc%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu
mailto:hrf-management%40eesc.europa.eu?subject=
mailto:questeurs-cese@eesc.europa.eu
mailto:svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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