DIVERSITEIT
Voorrang voor personen met een handicap bij aanwerving bij de federale overheid
De federale overheid wil een afspiegeling zijn van onze moderne samenleving in al haar verscheidenheid, en
wil de instroom van personen met een handicap bevorderen. Om deze doelstelling te bereiken, zijn er een
aantal specifieke maatregelen. Zo kan je als persoon met een handicap onder andere genieten van voorrang
bij aanwerving.
Wat betekent voorrang bij aanwerving?
Als je als persoon met een handicap slaagt voor een examen, kan je ervoor kiezen om ook op een specifieke
laureatenlijst te worden gerangschikt. Dit wil zeggen dat je, naast je rangschikking op de gewone laureatenlijst, ook gerangschikt wordt op een lijst met enkel personen met een handicap (de specifieke laureatenlijst).
Overheidsdiensten die nog geen 3% personen met een handicap in dienst hebben, zijn wettelijk verplicht om
voorrang te geven aan de kandidaten op deze specifieke lijst. Ook andere overheidsdiensten, die hun 3 % wel
al behaalden, kunnen van deze optie gebruik maken. Voor hen is dit niet verplicht.
Wat moet ik doen om van deze voorrang gebruik te kunnen maken?
•

Ga naar www.selor.be en creëer een online cv (Mijn Selor). Bij je persoonsgegevens kan je ‘Ik wil voorrang bij aanwerving’ aanvinken. Als je dit doet, opent een nieuw tabblad waarin je ons eventueel (dit is
niet verplicht) kan vertellen welk type handicap je hebt. Je privacy wordt daarbij gewaarborgd.

•

Je kan hier ook je attest van handicap opladen. Om gebruik te maken van voorrang bij aanwerving is het
belangrijk dat je in het bezit bent van één van de attesten die in het KB beschreven staan (attest 1 t.e.m.
11). Enkel als je een geldig attest hebt opgeladen, kan je gebruik maken van de voorrangsregel.

•

Belangrijk om te weten is dat je kan gebruik maken van voorrang bij aanwerving, gedurende de volledige
geldigheidsduur van de specifieke laureatenlijst (4 jaar). Dus ook na het afsluiten van de selectieprocedure.
Eenmaal deze optie aangevinkt hebt, blijft ze van toepassing voor alle selectieprocedures waarvoor je
solliciteert. Op die manier zal je als je slaagt automatisch gerangschikt worden in deze bijkomende specifieke laureatenlijst. Je kan de optie voorrang ook op elk moment terug uitvinken, dan verdwijn je ook
van de specifieke laureatenlijsten.

Meer info?
Surf naar www.selor.be -> Gelijke kansen of bel de gratis infolijn op 0800 505 54.

