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------------------------------ 

En cause : 
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contre 
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Langue de la procédure : le français 

 

 

Arrest van 7 juni 1999 
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------------------------- 

Inzake : 

B. CODDENS 

tegen 
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HET BENELUX-GERECHTSHOF 

 
Kamer “Ambtenarenrechtspraak” 

in de zaak B 98/1 

 

1. Gelet op het inleidende verzoekschrift van mevrouw B. Coddens (hierna te 

noemen : verzoekster), vertaler-directeur, ambtenaar bij het Secretariaat-Generaal van de 

Benelux Economische Unie, ter griffie van het Hof ingekomen op 18 februari 1998, alsook op 

de memorie van antwoord van de Benelux Economische Unie (hierna te noemen : 

verweerster), ter griffie ingediend op 17 april 1998; 

 

2. Overwegende dat verzoekster vordert  

- Het Besluit van de Secretaris-Generaal van 17.12.1996 (CSG/adm (96) 2) te 

vernietigen, voor zover geen tussentijdse verhoging en/of premie voor het 

desbetreffende jaar aan verzoekster is/zijn toegekend, en de niet met redenen omklede 

en ondoorzichtige beslissing van verweerster d.d. 15.1.1998 (SG/INT (98) 12) te 

vernietigen, waarbij het intern beroep van verzoekster is afgewezen; 

- Verweerster te veroordelen tot heroverweging van het t.a.v. verzoekster genomen 

besluit met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3bis en 15bis van het 

Bezoldigingsreglement en nota CSG (96) 1, alsmede de verbintenissen die in de brieven 

SG/INT (94) 98 en SG/INT (98) 12 naar aanleiding van de adviezen IB/93/2/5 en 

IB/97/2/9 van de Raadgevende Commissie zijn aangegaan; 

-  Subsidiair, wanneer daartoe termen zijn, zelf de rechtsbetrekkingen tussen partijen vast 

te stellen overeenkomstig artikel 28 van het Protocol inzake de rechtsbescherming van 

de personen in dienst van de Benelux Economische Unie; 

   

 

3. Overwegende dat de standpunten van partijen ter openbare zitting van de 

Kamer “Ambtenarenrechtspraak” van 11 mei 1998 zijn toegelicht, door verzoekster in 

persoon en namens verweerster door een vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal, 

ieder onder overlegging van een pleitnota met, wat verzoekster betreft, twee bijlagen; 



Vertaling 3 

 

 

 

 

4.  dat de Advocaat-Generaal C. Wampach op 8 oktober 1998 schriftelijk conclu-

sie heeft genomen; 

 

 

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN : 
 

5. Overwegende dat het volgende van belang is: 

 

5.1. In de artikelen 3bis en 15bis van het Bezoldigingsreglement dat als bijlage 1 bij het 

statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal behoort, zijn bepalingen opgenomen 

met betrekking tot het door de Secretaris-Generaal - bij met redenen omklede beslissing - 

toekennen van tussentijdse verhogingen in het barema aan bijzonder verdienstelijke 

ambtenaren en van een eindejaarspremie aan beambten die blijk geven van een bijzondere 

bekwaamheid, geschiktheid of ijver. 

 

5.2. Bij nota van het College van Secretarissen-Generaal, CSG (96) 1 van 28 mei 1996 

zijn de procedure en de criteria bepaald met betrekking tot het toekennen voor 1996 van de 

voordelen als bedoeld in de vermelde artikelen 3bis en 15bis (hierna genoemd:de Nota). 

 

5.3.  Ingevolge die procedure beslist het College van Secretarissen-Generaal over het al 

dan niet toekennen van de bedoelde voordelen op grond van een voorstel dat in gezamenlijk 

overleg door de afdelingshoofden wordt uitgewerkt. 

 

5.4. De beoordeling van de bijzondere verdiensten of prestaties die aanleiding kunnen 

geven tot het toekennen van de voordelen gebeurt met inachtneming van de criteria die in 

punt 3 van de Nota in drie groepen zijn ingedeeld, welke respectievelijk de aard van het 

werk, de uitvoering van het werk en de dienstbaarheid en sociabiliteit betreffen. 

 

5.5. Voor zover voor de onderhavige zaak van belang, wordt met betrekking tot de 

dienstbaarheid en de sociabiliteit als criterium gegeven: het regelmatig werken van de tolk-

vertaler in drie talen of in twee richtingen, en: het naast de normale werkzaamheden 

vervullen van extra taken of opdrachten. 
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5.6. Noch in het voorstel van de afdelingshoofden in hun nota van 27 november 1996 aan 

het College van Secretarissen-Generaal betreffende de toekenning voor het jaar 1996 van 

tussentijdse verhogingen en premies, noch in het op deze toekenning betrekking hebbende 

besluit van de Secretaris-Generaal van 17 december 1996, CSG/adm (96) 2, komt de naam 

van verzoekster voor. 

5.7. Nadat haar met brief van 7 januari 1997 de beslissing van niet-toekenning van premie 

was medegedeeld, heeft verzoekster op 16 januari 1997 een intern beroep ingesteld, met het 

verzoek (pleitnota van 7 oktober 1997) haar de “ruimschoots verdiende premie c.q. 

tussentijdse verhoging voor het jaar 1996 toe te kennen”. Dit beroep werd door het Gezag bij 

de Raadgevende Commissie “Ambtenarenrechtspraak” aanhangig gemaakt. 

 

5.8. Op 12 december 1997 is door de Raadgevende Commissie “Ambtenarenrechtspraak” 

als advies verleend dat “het intern beroep ontvankelijk doch ongegrond (is)”. 

 

5.9. Bij brief van 15 januari 1998, door verzoekster ontvangen op 19 januari 1998, heeft 

het College van Secretarissen-Generaal aan verzoekster medegedeeld zich bij het door de 

Raadgevende Commissie uitgebrachte advies aan te sluiten; 

 

 

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID : 
 

6. Overwegende dat het administratiefrechtelijke beroep regelmatig is naar de 

vorm en tijdig is ingesteld; 

 

7. dat het beroep dus ontvankelijk is; 

 

 

TEN AANZIEN VAN HET VERZOEK OM OVERLEGGING VAN STUKKEN : 
 

8. Overwegende dat verzoekster in de toelichting op het eerste onderdeel van 

het eerste middel en ter openbare terechtzitting van de Kamer aanvoert dat zij de 

Raadgevende Commissie heeft verzocht getallen op te vragen om de regelmaat van het 

vertaal- en/of tolkwerk in beide richtingen of drie talen voor de verschillende medewerkers 

van de desbetreffende afdeling te kunnen beoordelen en dat zij, aangezien door de 

Raadgevende Commissie niet op dit verzoek is ingegaan, de Kamer in overweging geeft die 

percentages op te vragen; 
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9. Overwegende dat, zoals uit het navolgende blijkt, overlegging van de 

bedoelde gegevens niet noodzakelijk is voor de beoordeling van de ter staving van het 

beroep aangevoerde middelen; 

 

10. dat het verzoek dus moet worden verworpen; 

 

 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT : 
 

11. Over het eerste middel, dat luidt als volgt: “inachtneming van verscheidene 

essentiële criteria waardoor bijzondere verdiensten tot uitdrukking worden gebracht”; 

 

12. Overwegende dat dit middel steunt op schending van het geschreven recht, 

de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, alsmede op overschrijding van macht, 

meer bepaald op schending van de artikelen 3bis en 15bis van het Bezoldigingsreglement en 

het gestelde onder punt 3 van de “Nota betreffende de toekenning van tussentijdse 

verhogingen en premies”; 

 

13. Overwegende dat de toelichting op het eerste onderdeel luidt als volgt: 

 

In nota CSG (96) 1 is specifiek gesteld voor de Taalafdeling onder punt 3.3 “Dienstbaarheid 

en sociabiliteit”, 5e streepje: “regelmatig in drie talen of in twee richtingen werkt als hij tolk-

vertaler is”. 

Verzoekster meent te voldoen aan dit criterium dat door verweerster essentieel wordt geacht 

voor de afdeling waarvan zij deel uitmaakt. In 65% van de vergaderingen waarvoor zij in 

1996 werd aangewezen, heeft zij immers in de beide richtingen gewerkt. Deze hoge 

frequentie beantwoordt beslist aan het begrip “regelmatig”. 

Teneinde een zo hoog mogelijke graad van objectiviteit bij de beoordeling van dit criterium te 

verkrijgen, had verzoekster de Raadgevende Commissie verzocht getallen op te vragen om 

de regelmaat van het vertaal- en /of tolkwerk in beide richtingen of drie talen voor de 

verschillende medewerkers van de desbetreffende afdeling te kunnen beoordelen. 

Aangezien door de Raadgevende Commissie niet op dit verzoek is ingegaan, geeft 

verzoekster de Kamer in overweging die percentages op te vragen;  

 

14. Overwegende dat de toelichting op het tweede onderdeel luidt als volgt: 
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In nota CSG (96) 1 wordt onder punt 3.2. “Uitvoering van het werk”, laatste streepje, melding 

gemaakt van “inzet”. 

Voor een niet te verwaarlozen gedeelte van de door verzoekster verzorgde “tweetalige” 

vergaderingen bedroeg het aandeel van het tolkwerk in het Nederlands 5O% of meer, terwijl 

uitdrukkelijk is afgesproken dat twee Franstalige tolken alleen maar worden ingezet, wanneer 

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het tolkwerk in het Nederlands niet meer dan 5 à 

10 % van de totale werklast bedraagt. 

Verzoekster erkent dat het niet altijd gemakkelijk is de verdeling van de talen voor een 

vergadering vooraf in te schatten. Maar wanneer een vergadering in het Waals Gewest of in 

het Groothertogdom Luxemburg wordt gehouden, mag - gezien het Waalse resp. 

Luxemburgse voorzitterschap - redelijkerwijs een 50-50% - verdeling worden verwacht. Het 

wekt dan ook verbazing dat het hoofd van de Taalafdeling in die gevallen vaak twee 

Franstalige tolken aanwijst, terwijl Nederlandstalige collega’s beschikbaar zijn. 

Het aanvaarden van een dergelijke opdracht vergt een veel grotere inspanning van de 

betrokken Franstalige tolken, temeer daar de besproken onderwerpen in de regel van een 

hoog technisch gehalte zijn; 

 

 

15. Overwegende dat de toelichting op het derde onderdeel luidt als volgt: 

  

In nota CSG (96) 1 wordt onder punt 3.2 “Uitvoering van het werk”, 2e streepje, het volgende 

vermeld: “Een beambte kan bijzonder presteren door de wijze waarop hij of zij uitblinkt bij het 

uitvoeren van het dagelijks werk. Het bijzondere van de prestaties kan o.m. gelegen zijn in: 

...kwaliteit”. 

Wat het tolkwerk in het Nederlands betreft, hebben de Nederlandse delegatieleden 

herhaaldelijk hun tevredenheid uitgedrukt over de kwaliteit van het door verzoekster 

geleverde werk; 
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16. Overwegende dat de toelichting op het vierde onderdeel luidt als volgt: 

 

In nota CSG (96) 1 staat onder punt 3.3. “Dienstbaarheid en sociabiliteit”, 6e streepje: “naast 

zijn normale werkzaamheden extra taken of opdrachten vervult” en 7e streepje: “zich bereid 

toont om op andere gebieden die niet binnen het eigen takenpakket vallen, te worden 

ingezet”. 

Verzoekster heeft in 1996 op vrijwillige basis deelgenomen aan werkzaamheden met een 

bijzonder karakter, die met name niet onder de activiteiten van het Unieverdrag vallen, zoals 

de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas en de Internationale 

Commissie voor de Bescherming van de Schelde. 

In dit verband dient te worden aangestipt dat voor niveau 1 alleen de vertaaldienst betrokken 

is bij die extra opdrachten die een nog verdergaande diversifiëring van het werk en een 

aanzienlijke toename van het werkvolume impliceren, terwijl het personeelsbestand in de 

afdeling gaandeweg is gedaald doordat collega’s die met pensioen gingen niet werden 

vervangen. 

De Raad van de Economische Unie die zich van het bijzondere karakter van die activiteiten 

bewust was, preciseerde het volgende op blz. 12 van zijn “Nota aan het Comité van 

Ministers” (R (96) 1 herzien), punt 6. “De plaats en de financiering van externe diensten”: 

“Het kan voorkomen dat de Benelux als organisatie wordt aangesproken voor 

dienstverlening aan nieuwe samenwerkingsinitiatieven die extern zijn aan de Benelux 

Economische Unie maar die van bij het begin nog niet beschikken over een volledig 

uitgebouwde overlegstructuur. Het initiatief met betrekking tot de Maas- en 

Scheldecommissies is een concreet voorbeeld. De Raad van de Economische Unie (R/restr.) 

zal geval per geval beoordelen of dienstverlening kan worden toegestaan en tegen welke 

voorwaarden zulks dient te geschieden.  

Ter wille van een zekere stroomlijning in de benadering worden de volgende principes 

steeds gehanteerd:  

1. Het aanbod van dienstverlening geldt maar voor een beperkte tijd. 

2. De reële kosten worden aangerekend. Een - marktconform - tariefvoorstel zal nog nader 

worden uitgewerkt.  

3. De bedoelde externe dienstverlening mag niet ten koste gaan van het normale werk”; 
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17. Overwegende dat de toelichting op het vijfde onderdeel “voortvloeiend uit de 

opmerkingen van de heer Rousseau, één van de vertegenwoordigers van het Gezag, in het 

kader van de Raadgevende Commissie”, luidt als volgt: 

De heer Rousseau heeft over verzoekster verklaard dat zij zeer behoorlijk functioneerde, dat 

de overige afdelingshoofden zich er niet tegen hadden verzet dat zij zou worden beloond (in 

tegenstelling tot wat in bepaalde gevallen gebeurt) en dat over haar geen “vertrouwelijke 

nota” was opgesteld. 

De heer Rousseau voegde daaraan toe dat de “dienstbaarheid” van de beambten tevens 

werd getoetst aan de keuze van de vakantieperioden, waarbij de keuze van perioden buiten 

de schoolvakantie als een extra bewijs van dienstbaarheid wordt beschouwd. 

 Het betreft hier een extra vereiste waaraan door verzoekster wordt voldaan; 

 

18. Overwegende dat bij de beoordeling van het beroep ervan moet worden uit-

gegaan dat verzoekster als tolk-vertaler in twee richtingen werkte, en dat zij naast haar 

normale werkzaamheden heeft deelgenomen aan werkzaamheden met een bijzonder 

karakter die niet onder de activiteiten van het Unieverdrag vallen (Internationale Commissie 

voor de bescherming van de Maas; Internationale Commissie voor de Bescherming van de 

Schelde); dat haar dienstbaarheid inzake keuze van verlofperiodes niet is betwist; 

 

 

19. Overwegende dat dit activiteiten zijn die blijkens de Nota dienstig zijn voor de 

beoordeling of een beambte voor een tussentijdse verhoging of een eindejaarspremie in 

aanmerking komt; dat verzoekster aan de criteria voor de toekenning van een dergelijke 

verhoging of premie blijkt te voldoen; 

 

20. Overwegende dat de door de vermelde artikelen 3bis en 15bis in het leven ge-

roepen voordelen op het “selectiviteitsbeginsel” steunen en binnen het hiervoor in de 

jaarbegroting voorziene maximumbedrag moeten blijven, wat meebrengt dat niet aan alle 

ambtenaren en beambten die aan de vastgestelde criteria voldoen een verhoging of premie 

kan worden toegewezen; dat genoemde voordelen worden toegekend aan bijzonder 

verdienstelijke ambtenaren en beambten, die worden aangewezen door de Secretaris-

Generaal, die, om een selectie door te voeren, over een discretionaire bevoegdheid op grond 

van de in acht te nemen bijzondere verdiensten beschikt; 

 

21. dat de Secretaris-Generaal beslist met vrije appreciatie van de feitelijke ge-

gevens van de zaak, waaronder de voor een maximum aan beoordelingsobjectiviteit 

ingewonnen schriftelijke en mondelinge bemerkingen, met uitgewerkt voorstel en, na 
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bestudering van ontvangen opmerkingen, waaronder van verzoekster, aangepast voorstel, 

voor toekenning van tussentijdse verhogingen en premies, van de voor de te dezen aan de 

orde zijnde vergelijkende beoordeling goed geplaatste afdelingshoofden; dat niet blijkt dat 

zijn beslissing niet door de hieraan ten gronde liggende beoordelingsfeiten is verantwoord, 

noch dat verzoekster om onrechtvaardige of onbillijke redenen van de toekenning van een 

voordeel werd uitgesloten;  

 

22. dat het middel dus niet kan worden aangenomen; 

 

23. Over het tweede middel, dat luidt als volgt: “uitblijven van dialoog en moti-

vering omtrent de weigering van toekenning van een tussentijdse verhoging en/of een 

eindejaarspremie”; 

 

24.  Overwegende dat het middel steunt op schending van het geschreven recht, de 

algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, op overschrijding van 

macht, meer bepaald op schending van de artikelen 3bis en 15bis van het Bezoldigings-

reglement, het gestelde in de “Nota betreffende de toekenning van tussentijdse verhogingen 

en premies” (CSG(96) 1), alsmede de verbintenissen die door verweerster in de brieven 

SG/INT (94) 98 en SG/INT (98) 12 naar aanleiding van de adviezen van de Raadgevende 

Commissie IB/93/2/5 resp. IB/97/2/9 zijn aangegaan; 

 

25. Overwegende dat de toelichting op het middel luidt als volgt: 

 

Verzoekster acht de weigering tot dialoog van het hoofd van de Taalafdeling des te 

betreurenswaardiger daar de Raadgevende Commissie in het in de zaak H. Vandergoten 

uitgebrachte advies de wens heeft uitgedrukt dat “om reden van doorzichtigheid, omtrent het 

toekennen van die selectieve voordelen periodiek een samenspraak zou plaats hebben in 

alle afdelingen, zoals reeds in zekere het geval is (blz.4, laatste paragraaf, van doc.IB/93/2/5 

van 17 maart 1994) en verweerster zich in haar brief SG/INT (94) 98 ertoe heeft verbonden 

dat advies zonder restrictie te volgen. 
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De nota welke op 22 november 1996 door verzoekster aan het hoofd van haar afdeling werd 

gericht om te wijzen op een aantal factoren die voor een beloning pleiten, is 

niettegenstaande verzoeksters dringend verzoek om een schriftelijk antwoord te ontvangen, 

zonder gevolg gebleven. 

Het schrijven van het College d.d. 7 januari 1997 bevat niet de minste verklaring omtrent de 

specifieke situatie van verzoekster. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het feit dat door 

het College een gelijkluidende brief is gericht aan de verschillende beambten die een 

bezwaar bij hem hadden ingediend wegens het niet-toekennen van een premie c.q. 

tussentijdse verhoging zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naar de precieze aard 

van het werk en het exacte beroepsmatige functioneren van betrokkenen. En zulks 

niettegenstaande dat de Raadgevende Commissie op blz.4, punt 5, van het document 

IB/93/2/5 had gememoreerd “dat nochtans een nauwkeurige verantwoording voor de 

weigering noodzakelijk voorkomt in de brief van het Gezag als antwoord op het bezwaar 

ingediend overeenkomstig punt 2.1 van de nota CSG (92) 4 van 22 september 1992, door 

een ambtenaar die van deze voordelen verstoken bleef (advies IB/92/18 van 1.6.1993)” en 

dat verweerster in het schrijven SG/INT (94) 98 zich ertoe heeft verbonden dat advies zonder 

restrictie te volgen. 

Verweersters schrijven SG/INT (98) 12 van 15 januari 1998 beperkt zich louter tot de 

vermelding: “Op de vergadering van 13 januari 1998 is door het College van Secretarissen-

Generaal besloten zich aan te sluiten bij het op 12  december 1997 door de Raadgevende 

Commissie uitgebrachte advies”. Eens te meer bevat deze brief geen motivering.  

Dientengevolge honoreert verweerster niet de verbintenissen die zijn aangegaan in de 

brieven SG/INT (94) 98 en SG/INT (98) 12 naar aanleiding van advies IB/93/2/5, resp. advies 

IB/97/2/9 betreffende verzoekster, dat de volgende conclusie op blz.3 bevat: “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 

waaraan 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”; 

 

26. Overwegende dat, anders dan verzoekster van mening is, 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 
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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 hem ertoe te verplichten tegenover de ambtenaren aan wie 

geen extra biënnale of eindejaarspremie wordt toegekend, te verantwoorden waarom zulks 

het geval is, ook niet wanneer, zoals in deze zaak aan de orde is, een relatief gering aantal 

ambtenaren van deze voordelen verstoken blijft;  

 

27. Overwegende dat de door de Raadgevende Commissie in haar advies van 

12 december 1997 uitgedrukte wens dat de procedure inzake toewijzing of afwijzing van de 

tussentijdse verhogingen en/of eindejaarspremies een doorzichtiger karakter - met 

bevordering van dialoog en motivering - dient te verkrijgen, enerzijds toekomstgericht is, 

anderzijds, door de invoering van een nieuwe toekenningswijze een positief gevolg kreeg; 

 

28. Overwegende dat de Secretaris-Generaal door de memorie van het Gezag 

van 12 maart 1997 (SG/INT (97) 67) en door zijn brief aan verzoekster van 15 januari 1998  

(SG/INT (98) 12) waarbij hij zich aansluit bij het op 12 december 1997 door de Raadgevende 

Commissie uitgebrachte en ter kennis van verzoekster gebrachte advies, binnen zijn 

bevoegdheid als zijn oordeel te kennen gaf dat verzoekster, alhoewel verdienstelijk en 

bekwaam en beantwoordend aan de beoordelingscriteria voor de toekenning van een tus-

sentijdse verhoging of premie, door toepassing van vergelijkende selectie niet voor een 

dergelijk voordeel in aanmerking kon worden genomen; 

 

29. dat de Secretaris-Generaal zijn beslissingen niet nader behoefde te 

motiveren; 

 

30. dat het middel dus niet kan worden aangenomen; 

 

31. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat er voor de Kamer geen aanlei-

ding is om met toepassing van artikel 28 van het Protocol van 29 april 1969 de 

rechtsbetrekkingen tussen partijen vast te stellen; 
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Op deze gronden: 
 

32. Verwerpt het beroep; 

 

33. Begroot de kosten op nihil. 

 

  Aldus gewezen door de heren W.J.M. Davids, plaatsvervangend voorzitter, 

P. Kayser, lid, en D. Holsters, plaatsvervangend lid, 

 

  en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 7 juni 1999 door de heer 

D. Holsters, voornoemd, in aanwezigheid van de heren C. Wampach, advocaat-generaal, en 

C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier. 

 

 

 


