
Benelux-Gerechtshof. 

Zaak B 2001/2. 

       Vertaling van het stuk 
       B 2001/2/22 
 

Conclusie. 

 

1. Met betrekking tot het beroep tot nietigverklaring van Mevrouw Madame 

Christel POELMANS.  

 

1. Met haar beroep : 

 

A) legt Mevrouw POELMANS Uw Hof ter beoordeling en nietigverklaring voor:  

 

     a) de beslissing van het College van Secretarissen-Generaal d.d. 13 

november 2000, kenmerk SG/INT (2000) 165, waarbij afwijzend wordt beslist 

op het verzoek tot vaste benoeming dat door haar bij brief van 23 oktober 2000 

is gedaan; 

 

     b) de beslissing van het College van Secretarissen-Generaal tot impliciete 

afwijzing van het intern beroep dat door haar bij brief van 21 november 2000 

tegen voornoemde beslissing van 13 november 2000 is ingesteld; 

 

B) verzoekt zij Uw Hof de rechtsbetrekkingen tussen partijen en de gevolgen 

ervan ingevolge artikel 28 van het Aanvullend Protocol van 29 april 1969 vast te 

stellen en mitsdien, enerzijds verweerster te veroordelen tot de vaste 
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benoeming van eiseres over te gaan in de zin van artikel 35 § 2 van het 

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie juncto artikel 1, 1bis, 7 

en 10 van het Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal van de 

Benelux Economische Unie, en anderzijds verweerster te veroordelen tot de uit 

die rechtsbetrekking voortvloeiende betaling van een nader te bepalen geldsom 

bij wijze van schadevergoeding voor het sinds 16 maart 1998 geleden nadeel 

als gevolg van de onrechtmatige indienstneming onder contract voor 

onbepaalde tijd van eiseres, met dien verstande dat deze geldsom met de in 

België geldende wettelijke rente vermeerderd dient te worden;  

C) verzoekt zij ten slotte Uw Hof verweerster in de kosten te verwijzen en met 

name de kosten van verdediging, welke voor Uw Hof zijn gemaakt.  

 

2. Het beroep is ontvankelijk (Aanvullend Protocol, 

artt. 7, 11 en 17). De ontvankelijkheid ervan wordt niet betwist.  

 

3. Door Mevrouw POELMANS wordt het volgende 

uiteengezet.  

 

a) Zij vervult sinds 16 maart 1998 de functie van vertaler-revisor bij het 

Secretariaat-Generaal van verweerster en is op grond van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangenomen.  

 

b) Uit een op 25 april 2000 gehouden voorlichtingsbijeenkomst voor de 

contractuele beambten en de daarbij overgelegde stukken is haar gebleken dat 

het Secretariaat-Generaal de vraag of de Benelux Economische Unie 
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gerechtigd is een bediende op privaatrechtelijke basis voor haar diensten aan te 

nemen en diens rechtspositie aan de Belgische wetgeving te onderwerpen, 

heeft laten onderzoeken, en dat die vraag door een externe deskundige en het 

Comité van Juristen ontkennend is beantwoord omdat de werving van 

uitsluitend contractuele personeelsleden niet in overeenstemming te brengen is 

met het Benelux-Verdrag; de indienstneming onder contract moet de 

uitzondering zijn op het principe van benoeming onder statuut, dat institutioneel 

in het Benelux-Verdrag is vastgelegd.  

 

c) Doordat ze de in haar brief van 23 oktober 2000 gevorderde vaste 

benoeming niet verkregen heeft, stelt ze onderhavige procedure in na een 

interne beroepsprocedure te hebben ingeleid.  

 

4. Mevrouw POELMANS beroept zich op : 

 

     a) de schending van artikel 35 § 2 van het Verdrag tot instelling van de 

Benelux Economische Unie juncto artikel 1, 1bis, 7 en 10 van het Statuut van 

de beambten van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie 

doordat zij niet is benoemd doch niettegenstaande genoemde bepalingen op 

grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur naar Belgisch recht 

is aangesteld;  

 

     b) de schending van het gelijkheidsbeginsel doordat haar gebleken is dat 

voor bepaalde personeelsleden de aanstelling op grond van een 

arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht tot een vaste benoeming heeft geleid 
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terwijl ze zich in dezelfde situatie bevonden, namelijk dat sprake was van een 

arbeidscontract waarin onder meer bepaald werd dat de ter uitvoering van dit 

contract bewezen diensten evenwel geen enkele aanspraak verlenen op een 

benoeming in het kader van de beambten van het Secretariaat-Generaal die 

zijn onderworpen aan het bij beschikking van de Ministeriële Werkgroep voor 

Administratieve Zaken van 10 juni 1970 vastgestelde statuut.  

 

5. Door eiseres wordt betoogd : 

 

a) dat zij gelet enerzijds op het gestelde in bovengenoemde bepalingen van het 

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie en van het Statuut van 

de beambten van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie 

en anderzijds op de aard van haar voor onbepaalde tijd gesloten 

arbeidsovereenkomst, een permanente taak vervult, de hoedanigheid van in 

vast dienstverband aangenomen beambte heeft en derhalve aanspraak heeft 

op een vaste benoeming, niettegenstaande het gestelde in artikel 5 van 

genoemde arbeidsovereenkomst, welk artikel van rechtswege nietig is wegens 

strijd met de aangehaalde bepalingen van het Verdrag en het Statuut; dat het 

Gezag haar enkel met toepassing van artikel 1bis, onder a, van het Statuut 

onder contract had mogen aannemen, dat bijgevolg de sinds 16 maart 1998 

onder contract doorgebrachte periode als proeftijd dient te gelden in de zin van 

genoemd artikel 1bis onder a, en dat zij dus tenminste sinds 16 maart 2000 – 

de proeftijd bedraagt ten hoogste twee jaar – de voorwaarde vervult om vast 

benoemd te worden; dat uit geen enkel van de overgelegde stukken is gebleken 

dat het Comité van Ministers dan wel een instantie die het vertegenwoordigt – 
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in de veronderstelling dat een delegatie mag worden aangenomen, quod non in 

beginsel – instructies zou hebben gegeven die de Secretaris-Generaal 

verhinderen tot een benoeming onder statuut over te gaan; dat ten aanzien van 

genoemde delegatie geldt dat geen enkele bepaling overigens voorziet in de 

mogelijkheid van een overdracht van bevoegdheden door het Comité van 

Ministers of de Ministeriële Werkgroep voor Administratieve Zaken aan een 

ander orgaan, allerminst aan de Raad van de Economische Unie in beperkte 

samenstelling die ingevolge artikel 35 § 3 van het Verdrag tot instelling van de 

Benelux Economische Unie slechts een adviesorgaan is;   

 

b) dat de houding van de Secretaris-Generaal niet in redelijkheid te 

verantwoorden is in zoverre andere contractanten die in een soortgelijke situatie 

verkeerden onder statuut zijn benoemd en inzoverre de situatie eiseres bij haar 

aanwerving nooit duidelijk is uitgelegd; dat er dan ook sprake is van schending 

van een beginsel van behoorlijk bestuur, namelijk het gelijkheidsbeginsel;  

 

c) in wezen, dat de hiërarchie der normen het primaat van bovengenoemd 

Verdrag en Statuut boven alle andere beslissingen of beleidsmatige 

overwegingen opdringt;  

 

d) dat zij in geval van benoeming aanspraak heeft op een nader te bepalen 

geldsom bij wijze van schadevergoeding voor het sinds 16 maart 1998 geleden 

nadeel als gevolg van haar onrechtmatige indienstneming onder contract voor 

onbepaalde duur; dat immers enerzijds in tegenstelling tot statutaire beambten 

op haar wedde bijdragen voor de Belgische sociale zekerheid benevens een 
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premie voor een groepsverzekering voor een aanvullend pensioen zijn 

afgehouden en zij anderzijds verstoken is gebleven van alle voordelen die uit de 

statutaire rechtspositie voortvloeien (wachtgeldregeling, gunstigere 

pensioenopbouw, e.d.); dat zij van mening is dat het door een contractuele 

werknemer geleden verlies ten opzichte van de statutaire beambte ongeveer 

4,5 à 5% bedraagt voor het salaris en 13,07 % voor het vakantiegeld en de 

eindejaarspremie; dat zij van oordeel is dat de enige oplossing om haar 

inkomstenderving te compenseren erin bestaat haar een aanvullende toelage 

toe te kennen zodat haar totale netto-inkomen – met uitzondering van de 

bedrijfsvoorheffing – weer in overeenstemming met het bepaalde in het 

bezoldigingsreglement wordt gebracht waarop de statutaire beambten 

aanspraak hebben;  

 

e) ten slotte, dat het Uw Hof toekomt om op grond van artikel 28 van het 

Aanvullend Protocol te bepalen dat verweerster haar verbintenissen dient na te 

komen en dat de situatie van eiseres weer in overeenstemming met het 

Verdrag en het Statuut moet worden gebracht.  

 

 6. Door de Benelux Economische Unie wordt 

aangevoerd : 

a) dat het het Comité van Ministers, en bij delegatie de instanties die het 

vertegenwoordigen, toekomt instructies  

te geven betreffende de wijze waarop aanwervingen concreet vorm dienen te 

krijgen; dat aldus is geschied; dat aan deze instructies beleidsmatige, in 

tegenstelling tot juridische overwegingen ten grondslag kunnen liggen; dat zulks 
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geldt voor de overweging dat aanwervingen onder contract steeds meer de 

regel zijn geworden bij de overheden in de drie landen, ook bij deze die 

vanouds in hoofdzaak met statutaire benoemingen werkten; 

 

b) dat in deze geen sprake is van schending van het beginsel van behoorlijk 

bestuur, en met name het gelijkheidsbeginsel; dat eiseres inderdaad reeds bij 

haar aanstelling duidelijk is gemaakt dat de Secretaris-Generaal sinds 1994 niet 

in de mogelijkheid verkeerde over te gaan tot een benoeming onder statuut; dat 

de Secretaris-Generaal weliswaar in september 1994 twee medewerkers een 

vaste, statutaire aanstelling gegeven heeft maar dit heeft gedaan omdat het 

personen betrof die bij hun aanvankelijke aanwerving nog op een vaste 

aanstelling konden hopen, omdat toen bij deze aanwerving het verbod op 

statutaire benoemingen nog niet bestond;  
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c) dat indien krachtens het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische 

Unie het Comité van Ministers weliswaar  

het hoogste besluitvormingsorgaan is, het echter evident is dat de ambtelijke 

vertegenwoordigers van het Comité van Ministers geacht moeten worden de 

opvattingen van hun ministers te vertolken wanneer zij binnen de Raad van de 

Economische Unie in beperkte samenstelling een standpunt innemen; dat als 

die voorwaarde niet vervuld zou zijn, ambtelijk overleg geen enkele zin zou 

hebben; dat het dan ook onjuist is te stellen dat de Raad van de Economische 

Unie in beperkte samenstelling slechts een adviesorgaan zou zijn, wiens 

instructies de Secretaris-Generaal naast zich neer kan leggen; dat genoemde 

Raad bevoegd is om alle vraagstukken van administratieve aard, het 

Secretariaat-Generaal betreffend, te behandelen;  

d) dat de meesten van de betrokken contractanten bij hun aanstelling een 

contract getekend hebben waarin staat opgenomen dat aan dit contract geen 

aanspraak kan ontleend worden op een vaste benoeming, wat het vermoeden 

wekt dat over de onmogelijkheid van een vaste benoeming onder statuut reeds 

voor de aanvang van de arbeidsverhouding is gesproken; dat in subsidiaire 

orde zelfs indien de informatie over deze onmogelijkheid na de aanwerving zou 

zijn verstrekt – quod non – de betrokken contractanten toch in dienst van het 

Secretariaat-Generaal zouden zijn gekomen; 

e) dat verzet van de Secretaris-Generaal tegen het verbod dat hem was 

opgelegd tot benoemingen onder statuut over te gaan tot het blokkeren van alle 

aanwervingen had geleid, welk risico de Secretaris-Generaal niet kon nemen; 

dat hij aldus personeel onder arbeidscontract in dienst heeft genomen; dat 

bovendien de einddatum van het Verdrag tot instelling van de Benelux 
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Economische Unie al vrij dichtbij komt zodat wanneer het werkvolume in dat 

verband met een forse slag zou krimpen, de Unie een organisatie nodig zou 

hebben waarvan de personele capaciteit snel kan worden aangepast; 

 

f) dat er dan ook aanleiding is het beroep tot nietigverklaring van eiseres 

ongegrond te verklaren en deze te verwijzen in de kosten die door haar voor het 

Hof zijn gemaakt. 

 

  7. Het Gezag van de Benelux Economische 

Unie wijst in het bijzonder op het volgende : 

 

a) dat al is de Secretaris-Generaal zelf de mening toegedaan dat het embargo 

op statutaire benoemingen hem opgelegd sinds 1994 niet met de regels van het 

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie en het Statuut van de 

beambten van het Secretariaat-Generaal strookt, hijzelf toch ook in een 

bijzondere positie ten opzichte van het Comité van Ministers en diens 

ambtelijke vertegenwoordigers in de Raad van de Economische Unie staat; dat 

de Secretaris-Generaal immers verplicht is hun beslissingen inzake 

personeelsaanwerving in acht te nemen;  

 

b) dat het zich in deze zaak evenwichtig heeft opgesteld door stappen te 

ondernemen met het oog op een constructieve oplossing.  

 

 8. Ik ben van mening dat het middel grotendeels 

gegrond is in zoverre het de schending van artikel 35 § 2 van het Verdrag tot 
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instelling van de Benelux Economische Unie en van de artikelen 1, 1bis, 7 en 

10 van het Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal van de 

Benelux Economische Unie inroept.  

 

 9. Luidens artikel 35 § 2 van het Verdrag van 3 

februari 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie benoemt en 

ontslaat de Secretaris-Generaal de leden van het personeel van het 

Secretariaat-Generaal overeenkomstig het statuut, voorzien in lid 3 van dit 

artikel.  

 

 Deze bepaling dient weliswaar te worden uitgelegd 

naar de gewone betekenis van haar bewoordingen maar ook tegen de 

achtergrond van het derde lid van artikel 35 en met inachtneming van de 

praktijk die naderhand bij de toepassing van het verdrag is ontstaan. 

 

 Enerzijds wordt in artikel 35, derde lid, van het 

verdrag - zoals gebruikelijk zal ik het voortaan hebben over 35 § 3 - bepaald dat 

het personeelsstatuut alsmede de andere arbeidsvoorwaarden door het Comité 

van Ministers op voorstel van de Secretaris-Generaal en na advies van de 

Raad van de Economische Unie in beperkte samenstelling vastgesteld worden. 

Artikel 21 van het Verdrag bepaalt echter dat het Comité van Ministers 

Werkgroepen kan instellen, waaraan het bepaalde bevoegdheden kan 

overdragen en dat deze Werkgroepen uit leden van het Comité of andere leden 

van de Regering van ieder der Hoge Verdragsluitende Partijen bestaan. Noch in 

artikel 21 noch in artikel 35 staat vermeld dat het Comité van Ministers zijn 
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bevoegdheden aan de Raad van de Economische Unie kan overdragen. Artikel 

19, onder d, van het Verdrag bepaalt integendeel dat ter uitvoering van de hem 

toevertrouwde taak het Comité van Ministers de Raad van de Economische 

Unie richtlijnen kan geven. De enige verdragsconforme delegatie is in casu die 

welke aan de Ministeriële Werkgroep "Administratieve Zaken" is verleend 

omdat het op artikel 21 van het Verdrag is gegrond.  
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 Anderzijds wordt in het eerste lid van artikel 1 van 

het Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal van de Benelux 

Economische Unie bepaald dat de beambten van het Secretariaat-Generaal die 

vast benoemd zijn aan de bepalingen van dit statuut onderworpen zijn en in het 

derde lid dat de beambten die onder contract in dienst zijn genomen niet aan de 

bepalingen van genoemd statuut onderworpen zijn, terwijl de artikelen 1bis en 7 

van het statuut onder andere dan weer wel op hen van toepassing zijn. Het 

desbetreffende artikel 1bis geeft aan dat onder de beambte onder contract 

zoals bedoeld in artikel 1 dient de beambte te worden verstaan die a) een 

proeftijd doormaakt van minimum een jaar en ten hoogste twee jaar, b) ter 

vervanging is van een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige beambte 

of c) belast zal worden met werk van kennelijk tijdelijk karakter of met werk in 

een dienstonderdeel waar een wijziging in de taak is voorgenomen. 

Bovenvermeld artikel 7, eerste lid, bepaalt dat de secretaris-generaal benoemt 

naar gelang van de behoefte van de dienst en binnen de grenzen van de 

personeelsformatie. De woorden «de secretaris-generaal benoemt» worden dus 

in het Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal zowel voor 

statutairen als voor contractanten gebruikt.  

 Tot slot blijkt uit geen enkel door partijen overgelegd 

stuk dat in de praktijk die naderhand bij de toepassing van het verdrag is 

ontstaan er van het bepaalde in artikel 35, §§ 2 en 3, juncto artikel 21 zou zijn 

afgeweken ook al geven de processtukken aan dat de Benelux controleurs - 

zonder evenwel hierop nader in te gaan - vermelden dat de benoemingen van 

vijf contractuelen onder statuut tegen de intentieverklaringen indruisen 

(vergadering van de commissarissen van 21 april 1994, doc. R.C. (94) PV 2), 
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dat de Nederlandse delegatie in de Raad van de Economische Unie in beperkte 

samenstelling tegen nieuwe aanstellingen gekant was (verslag van de 

vergadering van de R/A van 17 december 1993, doc. R/A (93) PV 2 Z; verslag 

van de vergadering van de R/A van 26 oktober 1994, doc. R/A (94) PV 1 Z) en 

dat – maar zonder verdere verduidelijking - de voorzitter van de Raad van de 

Economische in beperkte samenstelling besloten heeft dat het voorstel welke 

personen of functies statutair moeten worden, gedaan wordt na het uitvoeren 

van de audit en wat de nieuw aan te werven contractuelen betreft beslist wordt 

dat opdracht gegeven wordt aan de werkgroep R/A/Stat om aanwervingscriteria 

op te stellen (verslag van de vergadering van de R/A van 30 maart 2000, doc. 

R/A (2000) PV 1 herz.). Uit het verslag van de vergadering van 17 december 

1993 van de Raad van de Economische Unie in beperkte samenstelling blijkt 

integendeel dat de Nederlandse delegatie het Secretariaat-Generaal verzocht 

heeft aan het Comité van Ministers een nota te richten met de 

rechtvaardigingsgronden voor de aanstelling van een Nederlandstalige jurist 

voor personeelszaken. Deze omstandigheid wijst erop dat het Comité van 

Ministers daarbij zijn bevoegdheid als hoogste orgaan van de Unie behield. 

 10. Uit vorenstaande overwegingen vloeit dan ook 

het volgende voort. 

1) Onder de bewoordingen «de secretaris-generaal benoemt (…) de leden van 

het personeel van het Secretariaat-Generaal» als bedoeld in artikel 35, § 2, van 

het Verdrag dient te worden verstaan «de secretaris-generaal doet voor de 

Benelux Economische Unie het dienstverband ontstaan met de leden van het 

statutaire en contractuele personeel van het Secretariaat-Generaal.» 
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2) Deze «benoeming» moet plaatsvinden overeenkomstig de regels die het 

«statuut» van het personeel vormen, zoals die regels met inachtneming van 

artikel 35 § 3 van het Verdrag vastgesteld worden.  

3) Uit een en ander volgt dat die verschillende regels welke het «statuut» van 

het statutaire en contractuele personeel vormen uitsluitend door het Comité van 

Ministers of door het orgaan waaraan dit Comité rechtsgeldig bepaalde 

bevoegdheden conform het Verdrag heeft overgedragen, op voorstel van de 

Secretaris-Generaal en na advies van de Raad van de Economische Unie in 

beperkte samenstelling vastgesteld worden. De Raad van de Economische 

Unie in beperkte samenstelling heeft dus slechts een adviserende bevoegdheid 

en heeft alleen deze behouden(1). 

4) Die verschillende regels welke voornoemd «statuut» vormen zijn vervat in het 

Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal, dat door de 

Ministeriële Werkgroep "Administratieve Zaken" van de Benelux Economische 

Unie bij beschikking van 10 juni 1970 is vastgesteld, en in latere beschikkingen 

van genoemde Werkgroep, genomen overeenkomstig het artikel 21, op grond 

waarvan het Comité van Ministers – het zij herhaald - bevoegdheden aan 

werkgroepen kan overdragen, en artikel 35 van het Verdrag; afgezien van 

genoemd Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal is geen 

andere beschikking van het Comité van Ministers, genomen overeenkomstig 

artikel 35 § 3, noch een andere op grond van artikel 21 genomen beschikking in 

het geding ingebracht. 

5) Zijn alleen verdragsconform de arbeidsovereenkomsten van beambten die 

een proeftijd van minimum een jaar en ten hoogste twee jaar doormaken, die 

een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige beambte vervangen of die 
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met werk van kennelijk tijdelijk karakter zullen worden belast of met werk in een 

dienstonderdeel waar een wijziging in de taak is voorgenomen (2). 

 

 11. In artikel 4 van de op 16 februari 1998 met 

Mevrouw POELMANS gesloten arbeidsovereenkomst wordt vermeld dat deze 

overeenkomst voor onbepaalde tijd vanaf 16 maart 1998, met een proeftijd van 

drie maanden, afgesloten wordt.  

 Deze contractbepaling, in zoverre daarin is 

opgenomen dat het contract voor onbepaalde tijd geldt en de proeftijd drie 

maanden bedraagt, is dus niet in overeenstemming met de artikelen 1, § 3, en 

1bis van het Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal en 

bijgevolg ook niet met artikel 35, § 3 en § 2, van het Verdrag tot instelling van 

de Benelux Economische Unie.  

 Mitsdien is evenmin in overeenstemming met deze 

bepalingen artikel 5 van het contract luidende dat de ter uitvoering van de 

overeenkomst verrichte diensten evenwel geen enkele aanspraak op een 

benoeming in het kader van de beambten van het Secretariaat-Generaal 

verlenen, die onderworpen zijn aan het bij voornoemde beschikking van 10 juni 

1970 vastgestelde Statuut, welk artikel door de gebruikte term "evenwel" tevens 

een nauwe en duidelijk band met artikel 4 legt.  

 Desondanks heeft de aanstelling van eiseres als 

bediende in de functie van vertaler-revisor bij het Secretariaat-Generaal van de 

Benelux Economische Unie uitwerking gehad; ze is uitgevoerd en de 

arbeidsverhouding tussen partijen wordt nog steeds voortgezet.  

 Wat is nu in casu de oplossing naar recht? 
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 Ik ben van oordeel dat Uw Hof in deze zaak dient uit 

te gaan van de specifieke bepalingen van het geschreven Beneluxrecht en niet 

van de bepalingen van het Belgische interne recht waarnaar overigens in artikel 

2 van de arbeidsovereenkomst van eiseres slechts subsidiair verwezen wordt. 

Artikel 10 van de arbeidsovereenkomst bepaalt immers dat het Aanvullend 

Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een 

Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst 

van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 29 april 

1969, op de overeenkomst van toepassing is.  

 

 Daar het geschil tussen partijen op een kwestie 

betreffende een voordeliger bezoldiging, ja zelfs pensioen betrekking heeft, is 

Uw Hof overeenkomstig artikel 28 van voornoemd Aanvullend Protocol bevoegd 

zelf de rechtsbetrekkingen tussen partijen vast te stellen, d.w.z. enerzijds te 

onderzoeken welke arbeidsovereenkomst conform het Verdrag tot instelling van 

de Benelux Economische Unie en het bij beschikking van 10 juni 1970 

vastgestelde Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal, in zijn in 

casu toepasselijke versie, het meest strookt met de tussen partijen tot stand 

gekomen arbeidsovereenkomst en, anderzijds, omdat bovengenoemde 

contractbepalingen binnen de aangegeven grenzen in strijd zijn met bedoeld 

Verdrag en bedoeld Statuut, deze arbeidsovereenkomst te herkwalificeren met 

inachtneming van dit Verdrag en dit Statuut. 

 

 Daar de opdracht van Mevrouw POELMANS in de 

overeenkomst van 16 februari 1998 niet beperkt wordt tot een vervanging van 
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een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige beambte, een werk met 

kennelijk tijdelijk karakter of een werk in een dienstonderdeel waar een wijziging 

in de taak is voorgenomen, kan de arbeidsovereenkomst van betrokkene niet 

anders worden herkwalificeerd dan als de arbeidsovereenkomst van een 

beambte die een proeftijd van ten hoogste twee jaar heeft doorgemaakt, d.w.z. 

tussen 16 maart 1998, begindatum van de taakvervulling, en 16 maart 2000. 

 

 Hieruit volgt dat eiseres sinds 17 maart 2000 aan de 

voorwaarde voldoet om vast benoemd te worden overeenkomstig artikel 10, § 

1, eerste alinea, van het door de Ministeriële Werkgroep "Administratieve 

Zaken" vastgestelde Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal. 

Volgens deze bepaling worden de beambten na de proeftijd als bedoeld in 

artikel 1bis vast benoemd. 
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 12. Het komt mij dus voor dat eiseres terecht :  

A) Uw Hof verzoekt de beslissing van het College van Secretarissen-Generaal 

van 13 november 2000, kenmerk SG/INT (2000) 165, waarbij afwijzend wordt 

beslist op het verzoek tot vaste benoeming dat zij bij brief van 23 oktober 2000 

heeft gedaan, nietig te verklaren en de negatieve handeling van het College van 

Secretarissen-Generaal, waarbij het intern beroep dat zij bij brief van 21 

november 2000 tegen voornoemde beslissing van 13 november 2000 heeft 

ingesteld impliciet afgewezen wordt, nietig te verklaren; 

B) Uw Hof verzoekt enerzijds verweerster te veroordelen tot de vaste 

benoeming van eiseres over te gaan in de zin van artikel 10, §1, van het bij 

beschikking van 10 juni 1970 door de Ministeriële Werkgroep "Administratieve 

Zaken" vastgestelde Statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal, 

in zijn in casu toepasselijke versie, en anderzijds ingevolge artikel 28 van het 

Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van 

een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in 

dienst van de Benelux Economische Unie verweerster te veroordelen tot de 

betaling van een geldsom die uit bovengenoemde rechtsbetrekking voortvloeit 

en die derhalve gelijk is aan het verschil tussen de bruto bezoldiging, inclusief 

alle op geld waardeerbare voordelen, die op grond van de 

arbeidsovereenkomst ontvangen is, en de bruto bezoldiging, inclusief alle op 

geld waardeerbare voordelen, die zij ontvangen zou hebben indien zij een vast 

benoemde beambte in statutair verband zou zijn geweest, voor het tijdvak vanaf 

17 maart 2000 tot het tijdstip van de benoeming tot statutaire beambte in vast 

dienstverband, onder aftrek van de sociale en fiscale lasten ten laste van 

eiseres in de rechtsbetrekking die onrechtmatig bestond, respectievelijk in de 
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rechtsbetrekking die zou hebben bestaan indien het Verdrag tot instelling van 

de Benelux Economische Unie en het Statuut van de beambten van het 

Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie zouden zijn 

nagekomen(3); 

C) overeenkomstig artikel 32 van bovengenoemd Aanvullend Protocol Uw Hof 

verzoekt verweerster in eventuele kosten te verwijzen, met inbegrip van 

eventuele kosten van bijstand - van kosten van vertegenwoordiging lijkt geen 

sprake te zijn - van eiseres. 

 Ik herhaal nogmaals dat deze eisen toegewezen 

dienen te worden. 

 

  13. Daar staat tegenover dat er m.i. geen 

termen aanwezig zijn enige rente toe te kennen, daar eiseres verzuimt de 

juridische grondslag nader aan te geven (4) waarop haar vordering met 

betrekking tot «de in België geldende wettelijke rente» (vergoedende of 

moratoire interest?) steunt. 

 

 14. Het blijkt onnodig op overige onderdelen van het 

door verzoekster ter staving van haar beroep aangevoerde middel in te gaan 

omdat die toch geen aanleiding kunnen geven tot een vernietiging met meer 

verstrekkende gevolgen. 

 

 15. Samenvattend: het beroep van Mevrouw 

POELMANS is naar mijn opvatting ontvankelijk en grotendeels gegrond.  
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2. Met betrekking tot de verzoeken tot tussenkomst. 

 

 16. Nu hun tussenkomst bij beschikking van 15 

februari 2002 is toegestaan (5), verzoeken de veertien interveniënten thans Uw 

Hof: 

 

A. de door Mevrouw Christel POELMANS genomen conclusie in te willigen; 

B. de Benelux Economische Unie, verweerster, te verwijzen in de eventuele 

kosten van het geding in tussenkomst. 

 

 17. Uit bovenstaande overwegingen (zie met name 

nr. 12 tot en met 15) volgt dat het beroep van Mevrouw POELMANS mijns 

inziens ontvankelijk en grotendeels gegrond is. De vordering van de verzoekers 

tot tussenkomst strekkende tot toewijzing van de door Mevrouw Christel 

POELMANS genomen conclusie is derhalve eveneens grotendeels gegrond. 

 

 18. Overeenkomstig artikel 32 van het Aanvullend 

Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een 

Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst 

van de Benelux Economische Unie zal de Benelux Economische Unie, 

verweerster, tot de eventuele kosten van het geding in tussenkomst worden 

veroordeeld (6). 

 

 19. Samenvattend: de verzoeken tot tussenkomst 

zijn mijns inziens grotendeels gegrond.   
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Besluit. 

 

 

 20. Ik kom tot de conclusie:  

 

1) dat het administratiefrechterlijk beroep van Mevrouw Christel 

POELMANS ontvankelijk en grotendeels gegrond is; 

 

2) dat de verzoeken tot tussenkomst grotendeels gegrond zijn.  

 

Brussel, 13 december 2002. 

 

 De plaatsvervangend advocaat-generaal,  

 

 

   J.F. LECLERCQ.  

 

 

 

 

 

 

 

Noten. 
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(1) Zie BenGH, Kamer «Ambtenarenrechtspraak», zaken B 90/2, B90/3 en 

B90/6, POLLEFEYS en THIER t. BENELUX ECONOMISCHE UNIE, 6 

december 1991, Ben. jur. 1991, blz. 86 e.v., in het bijzonder blz. 94, nr. 23 en 

blz. 96, nr. 32 en 33; concl. Adv.-Gen. C. WAMPACH, met name blz. 102, 105, 

106, 109 en 110. Over de delegatie van bevoegdheden die door het Comité van 

Ministers conform artikel 21 van het Verdrag tot instelling van de Benelux 

Economische Unie aan de Ministeriële Werkgroep "Administratieve Zaken" is 

verleend, zie artikel 18 van het Reglement van Orde van het Comité van 

Ministres. 

 

(2) Zie BenGH, Kamer «Ambtenarenrechtspraak», zaak B94/1, BORREMANS t. 

BENELUX ECONOMISCHE UNIE, 27 maart 1995, Ben. jur. 1995, blz. 38 e.v., 

met name blz. 44, nr. 15 t/m 18; concl. Adv.-Gen. C. WAMPACH, met name blz. 

50. 

 

(3) Vgl. concl. Adv.-Gen. C. WAMPACH voor BenGH, Kamer 

“Ambtenarenrechtspraak”, zaak B94/1, BORREMANS t. BENELUX 

ECONOMISCHE UNIE, 27 maart 1995, Ben. jur. 1995, met name blz. 52 in 

fine, «Conclusie». 

 

(4) Zie F. DUMON, “Benelux – Gerechtshof”, 1990, nr. 225 bis.  

 

(5) In zijn conclusie voor de beschikking van 15 februari 2002 heeft de 

Advocaat-Generaal N. EDON de redenen aangegeven op grond waarvan ook 
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de tussenkomst van de heer CLARYSSE en de heer VAN DE VELDE moest 

worden toegestaan (bladzijden 2 en 3). 

 

(6) Zie BenGH, Kamer «Ambtenarenrechtspraak», gevoegde zaken B98/2-4, 

D’HONDT en BRUYNSEELS t. BENELUX ECONOMISCHE UNIE, 2 april 2001, 

Ben. jur. 2001, blz. 25 e.v., met name blz. 28, nr. 5, blz. 29, nr. 6, blz. 36, nr. 50 

en 51, en blz. 37, nr. 57; concl. Avd.-Gen. N. EDON, met name blz. 49 en 50; 

zie ook noot 1 onder BenGH, Kamer «Ambtenarenrechtspraak», zaken B82/1, 

2, 3 en 6, B82/4 en B82/5, THIER e.a. t. BENELUX ECONOMISCHE UNIE, 20 

mei 1983, Ben. jur. 1983, blz. 94 e.v., met name blz. 97; concl. Adv.-Gen. E. 

KRINGS, hoofd van het Parket.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


