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Het Benelux-Gerechtshof, Kamer « Ambtenarenrechtspraak » heeft het volgende arrest  

gewezen in de zaak B 2003/1. 

 

1. Verzoekster heeft een beroep ingesteld, ter griffie van het Hof ingekomen op 14 juli 2003. 

Het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (hierna : 

het BMB) hebben op 1 december 2003 een memorie van antwoord ingediend.  

 

2. Verzoekster vraagt het Hof,  

 

« Het (…) beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, 

Mitsdien,  

Ten aanzien van de ontslagbeslissing: 

Primair:  

de beslissing van de directeur van het Benelux-Merkenbureau van 19 mei 2003, 

ingevolge het intern beroep van 9 juli 2002, gericht tegen de ontslagbeslissing van 

17 juni 2002 waarmee het BMB zijn werkrelatie met verzoekster met ingang van 

1 oktober 2002 beëindigt, nietig te verklaren; 

Subsidiair: 

verzoekster, ten laste van het BMB, een vergoeding ex aequo et bono toe te kennen, 

vast te stellen in verhouding tot de normaal gesproken door verzoekster tot aan haar 

pensionering te ontvangen bezoldiging; 

Ten aanzien van de verrekening van de maand september 2002:  

de beslissing van 19 mei 2003 van de directeur van het Benelux-Merkenbureau nietig te 

verklaren; het BMB te veroordelen tot de onmiddellijke betaling aan verzoekster van het 

bedrag van 2.701,92 €, vermeerderd met de compensatoire en gerechtelijke interesten 

tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 30 september 2002; 

Ten aanzien van de kosten:  

het BMB te veroordelen tot de betaling van de moratoire en gerechtelijke interesten op 

de verschuldigde bedragen tot op de dag van de volledige betaling;  

het BMB te veroordelen tot de betaling van de totnogtoe door verzoekster gedragen 

honoraria».  
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3. De middelen van partijen zijn mondeling uiteengezet ter openbare zitting van de Kamer 

"Ambtenarenrechtspraak" van 29 maart 2004 door Mr. M. Spaa, advocaat bij de balie te ’s-

Gravenhage, voor verzoekster, en door Mr. Y. van Gemerden en Mr. J.E. Rozemeijer voor 

het BMB. Partijen hebben pleitnotities ingediend.  

 

4. Eerste Advocaat-Generaal N. Edon heeft op 26 augustus 2004 schriftelijk conclusie 

genomen.  

 

5. Partijen hebben nog een nadere notitie ter griffie ingediend in antwoord op de conclusie 

van Eerste Advocaat-Generaal Edon.  

 

 

Ten aanzien van de feiten 
 

6. De feiten kunnen als volgt worden weergegeven:  

 

Verzoekster is op 1 juni 1994 als sectorhoofd-juriste bij het BMB in dienst getreden. De 

relaties tussen verzoekster en haar leidinggevenden zijn in de loop der jaren verslechterd. 

Het BMB heeft verzoekster bij brief van 17 juni 2002 ontslag verleend met ingang van 

1 oktober 2002.  

 

Verzoekster heeft op 9 juli 2002 intern beroep tegen de beslissing van het BMB ingesteld. 

Voorts heeft zij op 16 oktober 2002 beroep aangetekend tegen de beslissing van het BMB 

om de voorschotten in het kader van de expatriatietoelage, die haar waren toegekend, met 

de eindafrekening te verrekenen. Beide beroepen hebben geleid tot een procedure voor de 

Raadgevende Commissie, welke heeft geadviseerd om het intern beroep tegen de 

ontslagbeslissing ongegrond te verklaren. Het advies van de Raadgevende Commissie is op 

20 februari 2003 ter kennis gebracht van het Gezag en van verzoekster. Bij brief van 19 mei 

2003 heeft de directeur van het BMB de interne beroepen ongegrond verklaard.  

 

 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 

7. Het administratiefrechterlijk beroep is regelmatig naar de vorm en is tijdig ingesteld.  
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Ten aanzien van het recht 
 

a. Toepasselijk recht 

 

8. De regels die de rechtmatigheid bepalen van de beslissing van het Gezag om verzoekster 

ontslag te verlenen zijn niet die waarop verzoekster zich primair en subsidiair beroept.  

 

8.1. Artikel 1, 2, van het Personeelsstatuut van het BMB bepaalt dat ‘het in het eerste lid 

bedoelde personeel onderworpen is aan de Nederlandse sociale wetgeving’. Deze bepaling 

verwijst niet naar de bepalingen betreffende het Nederlandse arbeidsrecht en met name de 

voorwaarden voor aanstelling, benoeming en ontslag, die aan autonome, al dan niet 

geschreven, regels zijn onderworpen.  

 

Er is overigens geen aanleiding tot toepassing, zelfs op overeenkomstige wijze, van de 

bepalingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.  

 

8.2. De in het Personeelsstatuut en het Huishoudelijk en Procedurereglement van de 

Raadgevende Commissie neergelegde regels en de algemene rechtsbeginselen van het 

ambtenarenapparaat, die gemeenschappelijk zijn voor de Beneluxlanden, regelen het 

vraagstuk van de regelmatigheid van de aangevochten beslissing.  

 

b. Aangevoerde onregelmatigheid van het advies van de Raadgevende Commissie 

 

9. Verzoekster voert verschillende grieven aan met betrekking tot de wijze waarop de 

Raadgevende Commissie zich van haar taak heeft gekweten.  

De in dat verband door verzoekster aangevoerde grieven, die de bestreden beslissing niet 

nietig maken, vallen niet onder de bevoegdheid van het Hof.  

 

c.  Betwiste beëindiging van het dienstverband 

 

10. Krachtens artikel 27, g, van het Personeelsstatuut van het BMB, zoals van toepassing op 

de feiten in deze zaak, verleent de Directeur het personeelslid ontslag indien het voor de 

uitoefening van zijn functie ongeschikt wordt bevonden op grond van onbekwaamheid of van 

wangedrag.  
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11.1. De ontslagbrief van 17 juni 2002 is gebaseerd op voornoemd artikel en berust 

voornamelijk op de volgende overwegingen: 

 

a.  verzoekster heeft haar wens kenbaar gemaakt om het BMB te verlaten; 

b. het leidinggeven gaat verzoekster moeilijk af en ze ondervindt in toenemende mate 

samenwerkingsproblemen met haar collega’s en ondergeschikten; 

c. verzoekster heeft zich voortdurend negatief opgesteld jegens de organisatie. 

 

 

In de brief wordt eveneens verwezen naar omstandigheden waarin verzoekster ongepast 

gedrag heeft vertoond onder invloed van drank.      

 

11.2. In het advies van de Raadgevende Commissie van 13 december 2002 wordt 

verweerder verweten te langdurig te hebben gepoogd langs minnelijke weg een oplossing te 

zoeken, maar wordt geconcludeerd dat verzoekster de vereiste bekwaamheden miste voor 

het uitoefenen van een leidinggevende functie als die waarin zij was geplaatst. De 

Commissie merkt daarbij op dat zij de misdragingen van verzoekster niet als zodanig 

redengevend acht voor het verleende ontslag, maar daaruit wel afleidt dat zij niet in staat is 

te voldoen aan hetgeen redelijkerwijs van een functionaris in haar positie verwacht mag 

worden.  

 

11.3. In de beslissing van 19 mei 2003 wordt het advies van de Raadgevende Commissie 

onderschreven en wordt overwogen dat  

 

a.  verzoekster de vereiste bekwaamheden voor het uitoefenen van een leidinggevende 

functie mist en niet in staat is te voldoen aan hetgeen redelijkerwijs van een 

functionaris in haar positie verwacht mag worden; 

b.  verzoekster, volgens de constateringen van de directeur, voor de uitoefening van 

haar functie, onder meer vanwege gebrekkige leidinggevende capaciteiten, 

samenwerkingsproblemen en haar gebrek aan communicatieve vaardigheden, 

ongeschikt is.  

 

12. Iedere beslissing die het ontslag van een personeelslid van het BMB tot gevolg heeft, 

dient te worden gemotiveerd. Het ligt op de weg van het Hof om na te gaan of de 

aangevoerde gronden op voldoende bewezen feiten berusten.  
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13. De in voornoemde documenten opgenomen elementen zijn tegenstrijdig noch 

onduidelijk. Deze vormen een samenhangend geheel, waarbij wordt uitgegaan van het 

probleem van verzoekster om zich in verweerders organisatie te integreren en er passend te 

functioneren. Verzoeksters afwijkende gedrag wordt slechts zijdelings aangehaald. De 

onbekwaamheid wordt in alle gedingstukken vanuit verschillende gezichtshoeken belicht.  

 

De door partijen ingeroepen documenten betreffen hoofdzakelijk de periode vóór januari 

2000, dit is tot op het ogenblik waarop verzoekster met ziekteverlof is gegaan. Ze hebben in 

geringere mate betrekking op laakbare gedragingen van verzoekster en op elementen van 

haar latere taken, die overigens ten opzichte van haar initiële taken zijn gewijzigd om 

rekening te houden met haar gezondheidstoestand en de mogelijkheid van een verandering 

in haar persoonlijke omgeving.  

 

14.1. De motivering van de bestreden beslissing levert geen miskenning van de bewijskracht 

van akten op. Van miskenning van de bewijskracht van akten is slechts sprake in geval van 

een uitlegging van een akte, die kennelijk onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.  

 

Welnu, de ontslagbeslissing geeft de opeenvolgende beoordelingen van verzoekster geen 

strekking die deze niet kunnen hebben: deze beslissing legt deze verslagen niet uit.  

 

14.2. Zelfs aangenomen dat de bestreden beslissingen de beoordelingen voor de periode 

van 1995 tot 1999 impliciet uitleggen, dan nog zou een dergelijke interpretatie geen 

miskenning van de bewijskracht van akten opleveren. De beoordelingen kunnen zonder dat 

daardoor het recht geschonden wordt, gelezen worden in hun context en mogen niet 

verengd worden tot de eindconclusie ervan. De functioneringsverslagen en de beoordelingen 

weerspiegelen alle een benadering die aangeeft dat verzoekster, in de ogen van het gezag, 

niet de geschikte vaardigheden bezat.  

 

Het functioneringsverslag van 19 juni 1996 vermeldt de drie verwijten die uiteindelijk in de 

bestreden beslissing zijn overgenomen. Het functioneringsverslag van 10 oktober 1996 

vermeldt opnieuw in exacte bewoordingen de tekortkomingen ten aanzien van leidinggeven, 

organisatie en communicatie.  

 

De beoordeling voor 1996, die als « redelijk » wordt samengevat, geeft aan dat enkel door 

de verbetering van de laatste weken van 1996 de waardering « redelijk » is kunnen worden 

toegekend, terwijl het onmogelijk was geweest om de waardering «voldoende» te geven 

wanneer de gehele periode in aanmerking was genomen.  
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De beoordeling « goed » voor 1998 vermeldt dat verzoekster inziet dat de begeleiding van 

haar medewerkers voor verbetering vatbaar is en dat ze soms over de formulering van 

beslissingen twijfelt. De beoordeling als geheel bevat evenwel onbetwistbaar positieve 

beoordelingselementen.  

 

Het functioneringsverslag van 5 juli 1999 wijst op een gebrekkige afstemming met het beleid 

van het BMB, een gebrekkige positieve benadering ten aanzien van de medewerkers, 

overmatig individualisme bij besluitvorming.  

 

In het functioneringsverslag van 26 januari 2000 wordt verzoekster ernstig bekritizeerd op 

het punt van het leidinggeven in haar sector, haar loyaliteit ten aanzien van het BMB en haar 

communicatieve vaardigheden.  

 

14.3. De bestreden beslissing kan mitsdien niet worden geacht de bewijskracht van akten te 

hebben miskend.  

 

15. Voorts voert verzoekster aan dat daar waar haar eventuele disfunctioneringen worden 

verweten, zulks te wijten is aan het gedrag van haar meerderen of haar medewerkers of van 

het BMB in het algemeen.  

 

Verzoekster toont niet aan dat haar eigen tekortkomingen door het BMB zouden kunnen zijn 

veroorzaakt.  

 

De Klachtencommissie, die door verzoekster is ingeschakeld, onderstreept in haar advies 

van 1 oktober 2002 dat het BMB een slechte werkrelatie te lang heeft laten bestaan zonder 

hierbij adequate maatregelen te nemen, maar nuanceert dit door te vermelden dat dit 

overigens niet betekent dat de Klachtencommissie van mening is dat daardoor een gezonde 

arbeidsrelatie met klaagster in een eerder stadium had kunnen worden hersteld en zij sluit 

niet uit dat, gezien de ernstig verstoorde arbeidsrelatie, het BMB eerder had dienen te 

streven naar een snelle en rechtvaardige beëindiging van het dienstverband met klaagster.  

 

Verder zijn door partijen in 2000 pogingen tot bemiddeling en psychologische bijstand 

ondernomen, terwijl verzoekster, overigens met ondersteuning van het BMB, zelf op zoek 

ging naar een andere functie (zie brieven van 28 september 2000 en 26 oktober 2000).  
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Verzoekster toont niet genoegzaam naar recht aan dat de bestreden beslissing verweerder 

kan worden verweten.  

 

d. Ontslagdatum 

 

16. Verzoekster verwijt verweerder de arbeidsrelatie te hebben beëindigd op 1 oktober 2002, 

terwijl zij, bij een later ontslag, gelet op haar arbeidsongeschiktheid sinds 2 november 2001, 

een beroep had kunnen doen op een collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid, die 

na 12 maanden ziekteverlof ingaat.  

 

Uit de correspondentie tussen partijen, met name de brief van 13 november 2001 en die van 

22 maart 2002, blijkt dat de periode van zes maanden, die verzoekster werd aangeboden om 

een andere werkkring te zoeken, los van enig gegeven met betrekking tot 

arbeidsongeschiktheid, reeds was overwogen. Daarbij komt nog dat verzoekster haar 

arbeidsongeschiktheid enkel in het kader van het BMB overwoog en het BMB een 

beëindigingsvergoeding voorstelde, waarbij het ervan uitging dat verzoekster geen 

vergoeding voor arbeidsongeschiktheid zou kunnen genieten.  

 

Uit niets kan worden afgeleid dat de keuze van de datum overschrijding of afwending van 

macht kon opleveren.  

 

e.  Ontslagvergoeding 

 

17. Het BMB heeft zich ertoe verbonden om verzoekster, benevens een opzeggingstermijn, 

een ontslagvergoeding van 133.604,00 € toe te kennen. Deze vergoeding is billijk en kan 

worden toegekend. Afgezien van het feit dat de door verzoekster aan het bedrag gegeven 

bestemming fiscaal toelaatbaar moest zijn, was de vergoeding aan geen voorwaarden 

verbonden.  

 

Het feit dat verzoekster daarna getracht heeft om een ongeschiktheidsuitkering bij een 

verzekeraar te verkrijgen, laat deze beslissing onverlet.  

 

Er is geen aanleiding om moratoire interest op het toegekende bedrag toe te kennen.  
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f.  Voorschotten voor de expatriatietoelage 

 

18. Verzoekster refereert zich in een aanvullende memorie aan ’s Hofs oordeel met 

betrekking tot de verrekening door het BMB van de bij wijze van belastingvrijstelling van de 

expatriatietoelage verleende voorschotten.  

 

De vordering is ongegrond. Het BMB was gerechtigd om voorschotten te verrekenen 

waarvan het bedrag niet meer wordt betwist.  

 

g.  Kosten 

 

19. Er is geen aanleiding om verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten van 

bijstand of vertegenwoordiging van verzoekster.  

 

 

Beslissing  
 

20. Het Hof, Kamer « Ambtenarenrechtspraak », verwerpt het beroep. 

 

Aldus gewezen door de heren R. Gretsch, plaatsvervangend voorzitter van de 

Kamer, I. Verougstraete, lid, en D.H. Beukenhorst, plaatsvervangend lid, 

 

en uitgesproken ter openbare zitting te ’s-Gravenhage, op 28 oktober 2004, 

door de heer D.H. Beukenhorst, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, 

advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofgriffier. 


