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Ten aanzien van de procedure : 
 
 
  Aangezien Mevrouw B. Coddens niet was opgenomen in het besluit van de 
Secretaris-Generaal CSG/adm (96) 2 d.d. 17 december 1996 houdende vaststelling van de 
lijst van beambten aan wie versnelde tussentijdse verhogingen en/of eindejaarspremies voor 
1996 werden toegekend en zij deswege van die voordelen verstoken bleef, stelde zij op 
16 januari 1997 intern beroep in tegen evengenoemd besluit van de Secretaris-Generaal, dat 
bij schrijven van 7 januari 1997 werd bevestigd. 
 
 
  De Raadgevende Commissie waarbij dat beroep op regelmatige wijze 
aanhangig was gemaakt, verklaarde het intern beroep in haar advies van 12 december 1997 
ontvankelijk doch ongegrond. 
 
 
  In haar advies drukte de Raadgevende Commissie zich echter als volgt uit : 
“Daarentegen wenst de Commissie zijn advies met de volgende wens te besluiten : De 
procedure gevolgd bij de toekenning of afwijzing van de tussentijdse verhogingen en/of 
eindejaarspremies dient een doorzichtiger karakter te krijgen, de dialoog en de motivering te 
bevorderen en een bovenmatig formalisme uit te bannen zodat de afgewezen kandidaat met 
kennis van zaken een inzicht kan krijgen omtrent de reden die geleid heeft tot de keuze van 
het Gezag waarvan de vertegenwoordiger overigens tijdens de zitting van 7 oktober 1997 de 
beslissing van het gezag om het thans van kracht zijnde systeem te wijzigen en te vervangen 
door een beter geschikt en voor de personeelsleden gunstig systeem heeft aangekondigd. 
Hierover spreekt de Commissie zonder meer haar instemming uit.” 
 
 
  Bij brief d.d. 15 januari 1998 welke op 19 januari 1998 door verzoekster werd 
ontvangen, deelde de Secretaris-Generaal haar mede, dat hij zich bij het advies van de 
Raadgevende Commissie aansloot. Verzoekster nam eveneens op 19 januari 1998 
inhoudelijk kennis van het advies. 
 
 
  Bij verzoekschrift dat op 18 februari 1998 bij de griffie van het Benelux-
Gerechtshof werd ingediend, stelde Mevrouw Coddens voor het Hof, Kamer 
“Ambtenarenrechtspraak”, beroep in tegen die beslissing. 
 
 
  In haar beroep vordert zij de vernietiging van het besluit van de Secretaris-
Generaal CSG/adm (96) 2 d.d. 17 december 1996 houdende vaststelling van de lijst van 
beambten aan wie de voordelen werden verleend, voor zover haar geen van die voordelen 
werd toegekend, alsmede van de beslissing van de Secretaris-Generaal d.d. 15 januari 1998 
(SG/INT (98) 12), waarbij haar intern beroep werd afgewezen. Daarenboven vordert zij de 
veroordeling van de Secretaris-Generaal tot heroverweging van het jegens haar genomen 
besluit en subsidiair de vaststelling van de rechtsbetrekkingen tussen partijen door het Hof 
overeenkomstig 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 van 29 april 1969. 
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Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep : 
 
 
  Het beroep dat aanhangig werd gemaakt binnen twee maanden nadat het 
aangevallen besluit aan verzoekster bekend was geworden, werd ingesteld in de vorm en 
binnen de termijn als bedoeld in het Aanvullend Protocol van 29 april 1969 ; het is derhalve 
ontvankelijk. 
 
 
Ten aanzien van de gegrondheid van het beroep : 
 
 
  Over de vijf onderdelen van het eerste middel, waarbij de Secretaris-Generaal 
wordt verweten haar ten onrechte van versnelde tussentijdse verhogingen en/of 
eindejaarspremies te hebben uitgesloten, terwijl zij voldeed aan alle criteria die in de nota 
betreffende de tussentijdse verhogingen en premies waren vastgesteld. 
 
 
  Ik had in vroegere zaken reeds de gelegenheid erop te wijzen dat het geen 
twijfel lijdt dat de door de artikelen 3bis en 15bis van beschikking M/adm (89) 2 van de 
Ministeriële Werkgroep voor Administratieve Zaken ten faveure van de beambten van het 
Secretariaat-Generaal in het leven geroepen voordelen niet meer op het gelijkheidsbeginsel 
maar wel op het selectiviteitsbeginsel berusten. Die voordelen dienen immers aan bijzonder 
verdienstelijke beambten te worden toegekend, die door de Secretaris-Generaal worden 
aangewezen, die, om de selectie door te voeren, over een discretionaire bevoegdheid 
beschikt op grond van de bijzondere verdiensten van de beambten. Het is waar dat die 
bevoegdheid niet willekeurig mag zijn noch strijdig met de wettelijke en overheidsbepalingen 
en de algemene beginselen die op het Benelux-recht van toepassing zijn. 
 
 
  Het spreekt vanzelf dat de toekenning van versnelde tussentijdse verhogingen 
of eindejaarspremies plaats moet vinden in het kader van de jaarbegroting van de 
instellingen van de Benelux Economische Unie en in geen geval het daarin bepaalde 
maximumbedrag mag overschrijden. De financiële ruimte van de Secretaris-Generaal is dus 
beperkt, zodat niet alle beambten van het Secretariaat-Generaal voor die voordelen in 
aanmerking kunnen komen, zelfs al voldoen zij aan de vastgestelde criteria. 
 
 
  Het feit dat Mevrouw Coddens, die gewis niet van professionele kwaliteiten 
verstoken is en zelfs aan de vereiste criteria schijnt te voldoen, van de lijst van de 
ontvangers van een tussentijdse verhoging is uitgesloten, zou enkel als onrechtvaardig en in 
strijd met de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur kunnen 
worden beschouwd, als zou blijken dat zij om een onrechtvaardige en onbillijke reden werd 
uitgesloten. Uit de aan het Hof voorgelegde gegevens kan een zodanige constatering echter 
niet worden afgeleid. 
 
 
  Het eerste middel is dus in geen van de onderdelen gegrond. 
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  Over het tweede middel dat steunt op het uitblijven van dialoog en motivering 
omtrent de weigering van toekenning van een tussentijdse verhoging en/of een 
eindejaarspremie, alsmede het niet-honoreren van een voor de Raadgevende Commissie 
aangegane verbintenis. 
 
 
  In de eerste plaats dient naar voren te worden gebracht dat volgens de 
jurisprudentie van uw Hof (arrest B 92/1 – Vlamynck tegen B.E.U.) de in de artikelen 3bis en 
15bis van het Bezoldigingsreglement gestelde eis dat de beslissing van de Secretaris-
Generaal tot het toekennen van extra biënnales en eindejaarspremies met redenen is 
omkleed, ertoe strekt dat de Secretaris-Generaal moet doen blijken op welke gronden hij van 
oordeel is dat de betrokken ambtenaar voor een van deze voordelen in aanmerking komt 
maar niet om hem ertoe te verplichten tegenover de ambtenaren aan wie geen extra 
biënnale of eindejaarspremie wordt toegekend, te verantwoorden waarom zulks het geval is. 
Daaruit volgt dat de Secretaris-Generaal geen verdergaande dialoog met de van die 
voordelen verstoken ambtenaren hoeft te onderhouden, aangezien hij zich voor het 
toekennen van de voordelen heeft laten leiden door selectiecriteria die, zoals in casu, billijk 
en objectief kunnen worden geacht en hij de schriftelijke en mondelinge opmerkingen in 
ontvangst heeft genomen van de afdelingshoofden die in een bijzonder goede positie 
verkeren om de respectieve verdiensten van de medewerkers van het Secretariaat-Generaal 
te beoordelen. 
 
 
  Het is correct dat de wijze van toekenning van de voordelen op basis van het 
selectiviteitsbeginsel terecht op de korrel kan worden genomen, daar deze toekenningwijze 
niet bevorderlijk voor een diepgaandere dialoog is. 
 
 
  Het is bovendien juist dat het gevaar steeds bestaat dat de toepassing van de 
selectiecriteria op een bepaalde medewerker door hem als onrechtvaardig kan worden 
ervaren, terwijl de toepassing van diezelfde criteria door de meeste beambten aan wie die 
voordelen zijn toegekend, billijk en rechtvaardig kan worden geacht. Het op selectiviteit 
gebaseerde toekenningsysteem is niettemin niet strijdig met de artikelen 3bis en 15bis van 
het Bezoldigingsreglement nu het, bij correcte toepassing, de inzet van de beambten van het 
Secretariaat-Generaal kan stimuleren. 
 
 
  Ik hecht eraan onder de aandacht te brengen dat deze zaak niet te vergelijken 
valt met zaak B 95/2 – F. Pollefeys tegen B.E.U. die bij ’s Hofs arrest van 23 mei 1996 werd 
afgedaan. In die zaak had het Hof uit een op 20 januari 1995 door de Secretaris-Generaal 
aan de heer Pollefeys gerichte brief afgeleid dat de Secretaris-Generaal bij zijn beslissing om 
verzoeker geen tussentijdse verhoging of eindejaarspremie te verlenen, als aspect van diens 
functioneren in aanmerking had genomen “steeds terugkerende kritiek uwerzijds tegen het 
interne beleid” en die beslissing alleen daarvan had laten afhangen. Het Hof had de 
vordering van de heer Pollefeys toegewezen op grond dat “niets naders omtrent dit aspect 
van het functioneren van verzoeker is komen vast te staan, in dier voege dat het ervoor moet 
worden gehouden dat die kritiek niet een redelijke grond ervoor kon vormen om de beslissing 
om aan verzoeker geen tussentijdse verhoging of eindejaarspremie te verlenen daarvan te 
laten afhangen”. 
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  Vermeldenswaard is nog dat het Hof in hetzelfde arrest had aangenomen dat 
“noch artikel 3bis of artikel 15bis van het Bezoldigingsreglement noch de Nota eraan in de 
weg staat dat, indien de Secretaris-Generaal besluit om aan een beambte, ook al voldoet 
deze aan een of meer van de in de Nota bedoelde criteria, geen tussentijdse verhoging of 
eindejaarspremie toe te kennen, hij bij die beslissing in aanmerking neemt aspecten van het 
functioneren van die beambte, welke zo zwaar wegen dat op grond daarvan de beambte niet 
voor één van de voordelen in aanmerking dient te komen”. 
 
 
  Uit ’s Hofs jurisprudentie komt naar voren dat : 
 
a) beambten die aan de in de Nota neergelegde criteria voldoen uit dien hoofde niet 

automatisch recht hebben op de voordelen en dat zij wegens bepaalde omstandigheden 
daarvan verstoken kunnen blijven. 

 
Mijns inziens kunnen overeenkomstig de selectiviteitsbeginselen de meer 
uitgesproken verdiensten van andere beambten een geldige reden vormen om een 
minder verdienstelijke medewerker te weren. 
 

b) de Secretaris-Generaal zijn beslissing tot niet-toekenning van de voordelen in beginsel 
niet met redenen heeft te omkleden. Geeft hij desondanks een zodanige motivering, dan 
dient deze een redelijke grond ervoor te vormen om de beslissing tot niet-toekenning van 
de voordelen daarvan te laten afhangen. 

 
 
  Volledigheidshalve wil ik aanstippen dat de aanbevelingen van de 
Raadgevende Commissie uitsluitend sloegen op de toekomstige wijze van toekenning van 
de voordelen en niet op het onderhavige geding waarin de Raadgevende Commissie het 
beroep van Mevrouw Coddens ongegrond had verklaard. De Secretaris-Generaal was 
derhalve geen verbintenis aangegaan ten opzichte van onderhavig geding doch uitsluitend 
ten aanzien van de toekomstige wijze van toekenning van de voordelen, welke verbintenis hij 
door de invoering van een nieuwe toekenningwijze overigens heeft gehonoreerd. 
 
  Ik meen dat de Secretaris-Generaal in casu, met inachtneming van het 
selectiviteitsbeginsel, zijn beslissing tot niet-toekenning van de voordelen genoegzaam met 
redenen heeft omkleed. Hem kan evenmin een gebrek aan dialoog worden aangewreven. 
Overigens hoefde hij geen eindeloze dialoog voort te zetten met een beambte die hij naar 
eer en geweten had gemeend niet op de lijst van de ontvangers van de voordelen te moeten 
laten voorkomen, waar er andere, nog verdienstelijkere medewerkers waren. Uit het 
uitblijven van een verdergaande dialoog zou hoe dan ook nog niet blijken dat het 
aangevallen besluit van de Secretaris-Generaal onwettig en ongegrond zou zijn. 
 
 
  Het tweede middel is dus in geen van deze onderdelen gegrond. 
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Conclusie : 
 
 
 
  Aangezien geen van de door verzoekster aangevoerde middelen toegewezen 
kan worden, dient het beroep ontvankelijk doch ongegrond te worden verklaard. 
 
 
 
 
Luxemburg, 8 oktober 1998 
 
 
 
 
 


