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Ten aanzien van de procedure 
 
 
 Bij brief van 23 december 1994, welke aan de Secretaris-Generaal van de 
Benelux Economische Unie was gericht, heeft de heer Pollefeys in zijn hoedanigheid van 
ambtenaar bij het Secretariaat-Generaal, intern beroep ingesteld tegen het besluit CSG/adm 
(94) 1 van de Secretaris-Generaal van de Benelux Economische Unie, waarbij ingevolge de 
beschikking M/adm (89) 2 van de Ministeriële Werkgroep voor Administratieve Zaken onder 
meer een eindejaarspremie aan een aantal beambten was toegekend voor een bedrag gelijk 
aan één tweejaarlijkse verhoging van de schaal waarin zij zich bevinden. De heer Pollefeys 
was niet opgenomen in de lijst van de voor die premie in aanmerking komende beambten. 
In het kader van zijn intern beroep vroeg hij de Secretaris-Generaal “uw besluit te herzien en 
mij voor ´94 de beloofde premie/biënnale te verlenen”. 
 
 De Raadgevende Commissie als bedoeld in artikel 8, lid 1, 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, 
ondertekend te ‘s-Gravenhage op 29 april 1969, waarbij dat beroep op regelmatige wijze 
aanhangig was gemaakt, heeft in haar advies van 1 juni 1995 het intern beroep ontvankelijk 
doch ongegrond verklaard. 
Bij brief van 8 juni 1995, welke de heer Pollefeys op 12 juni 1995 bereikte, deelde de 
Secretaris-Generaal hem mede dat het College van Secretarissen-Generaal zich aansloot bij 
het op 1 juni 1995 door de Raadgevende Commissie verleende advies. 
 
  Bij verzoekschrift van 11 augustus 1995 heeft de heer Pollefeys voor het 
Benelux-Gerechtshof, Kamer “Ambtenarenrechspraak”, beroep ingesteld tegen het besluit 
CSG/adm (94) 1.  
In zijn verzoekschrift “worden alle gegevens uit mijn vroegere documenten bevestigd. Ook 
wordt de vernietiging gevraagd van het besluit voor zover mij geen tussentijdse verhoging of 
premie is toegekend voor het jaar 1994”. 
 
 
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep 
 
  Het administratief-rechterlijk beroep is regelmatig naar de vorm en is ingesteld 
binnen de termijn als bedoeld in het Aanvullend Protocol van 29 april 1969 inzake de 
rechtsbescherming van de personen in dienst van de Benelux Economische Unie ; dat 
beroep staat open voor onder meer de in artikel 3b bedoelde personen, zoals verzoeker. 
 
  Het administratief-rechterlijk beroep is echter slechts ontvankelijk voor zover 
daarin gevorderd wordt de heer Pollefeys een premie voor het jaar 1994 toe te kennen. Ik 
ben immers van oordeel dat die vordering eveneens gehandhaafd wordt in het administratief-
rechterlijk beroep door de verwijzing naar “alle gegevens uit mijn vroegere documenten” en 
door het gebruik van de woorden “ook wordt ... gevraagd”. 
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  Het beroep is daarentegen onontvankelijk voor zover de vernietiging van het 
aangevallen besluit wordt gevorderd, enerzijds omdat de heer Pollefeys niet bevoegd is de 
vernietiging van een besluit te vorderen voor zover op grond van dat besluit 
premies/biënnales aan andere beambten van het Secretariaat-Generaal worden toegekend, 
en anderzijds omdat het administratief-rechterlijk beroep geen vordering mag inhouden die 
verschilt van die welke het voorwerp van het intern beroep uitmaakte, noch een ruimere 
strekking hebben (Zie arrest van het Benelux-Gerechtshof, Kamer “Ambtenarenrechtspraak”, 
van 20 december 1993 in de zaak B 92/1 - Vlamynck tegen Benelux Economische Unie - 
Jurisprudentie - Deel 14 - p. 90) 
 
  Nu had de heer Pollefeys in het kader van zijn intern beroep uitsluitend de 
toekenning van een premie/biënnale voor 1994 gevorderd. 
 
 
Ten aanzien van de gegrondheid van het beroep 
 
  Alvorens in te gaan op het punt van de gegrondheid van het beroep, meen ik 
dat enige rechtsbeginselen dienen te worden gememoreerd, waardoor uw Hof zich in zijn 
uitspraak zou moeten laten leiden. 
 
1. Het Benelux-Gerechtshof, Kamer “Ambtenarenrechtspraak”, behoort ten aanzien van de 

vaststelling van de aan een ambtenaar toe te kennen salarissen, vergoedingen, 
toelagen, tussentijdse verhogingen, premies, pensioenen of andere sociale 
voorzieningen slechts volstrekt bij uitzondering de plaats van de overheid die over de 
“wetgevende” of verordenende bevoegdheid beschikt of van een bestuur in te nemen, 
voor het geval dat een beslissing ten enenmale in strijd zou zijn met de 
overeenkomsten, protocollen of reglementen of het geschreven recht en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. 

 
2. Het lijdt geen twijfel dat de door de artikelen 3bis en 15bis van de beschikking M/adm 

(89) 2 van de Ministeriële Werkgroep voor Administratieve Zaken ten behoeve van de 
beambten van het Secretariaat-Generaal in het leven geroepen voordelen niet meer op 
het gelijkheidsbeginsel maar wel op het selectiviteitsbeginsel steunen. Die voordelen 
dienen immers aan bijzonder verdienstelijke beambten te worden toegekend, die door 
de Secretaris-Generaal worden aangewezen, die met het oog op een selectie op grond 
van bijzondere verdiensten van beambten over een discretionaire bevoegdheid beschikt.
  

 
3. 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, strekt ertoe dat de Secretaris-Generaal 
kenbaar moet maken op welke gronden hij van oordeel is dat de betrokken ambtenaar 
voor een van deze voordelen in aanmerking komt ; de bedoeling is echter niet dat de 
Secretaris-Generaal zou worden verplicht 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 (Arrest B 92/1 - Vlamynck tegen BEU). 

 
  Uitgaande van die beginselen meen ik te moeten concluderen dat het beroep 
van de heer Pollefeys ongegrond is. 
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  Op de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat niet vaststaat dat de 
Secretaris-Generaal de heer Pollefeys formeel en zonder enige beperking een toezegging 
over toekenning van een eindejaarspremie voor 1994 zou hebben gedaan. In dit verband 
verwijs ik naar de toelichting die door de Secretaris-Generaal in zijn aangetekende brief van 
20 januari 1995 aan de heer Pollefeys wordt verstrekt. 
 
  Voor het overige ben ik van mening dat het aangevallen besluit op zich niet 
wijst op schending van het geschreven recht of substantiële vormen en evenmin 
overschrijding of afwending van macht of schending van algemene rechtsbeginselen en 
beginselen van behoorlijk bestuur oplevert. 
Het spreekt vanzelf dat de toekenning van versnelde tussentijdse verhogingen en 
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. Daaruit volgt dat de financiële ruimte van de Secretaris-Generaal beperkt 
is zodat niet alle beambten van het Secretariaat-Generaal voor die voordelen in aanmerking 
kunnen komen. De Secretaris-Generaal kan niet anders dan selectief te werk gaan ; niets 
staat er echter aan in de weg dat hij tracht zoveel mogelijk beambten die voordelen te laten 
genieten, waarbij desnoods een relatief gering aantal beambten daarvan verstoken blijft. 
In casu heeft de Secretaris-Generaal zich voor het toekennen van de kwestieuze voordelen 
laten leiden door selectiecriteria die billijk en objectief kunnen worden geacht en die 
overigens niet het onderwerp van kritiek vormen. Bovendien volgde hij de schriftelijke of 
mondelinge opmerkingen van de afdelingshoofden die in een bijzonder goede positie 
verkeren om de respectieve verdiensten van de medewerkers te beoordelen. 
Weliswaar bestaat steeds het gevaar dat de toepassing van die criteria op een bepaalde 
medewerker door deze als onrechtvaardig kan worden ervaren terwijl de toepassing van 
diezelfde criteria door de meeste betrokken beambten billijk en rechtvaardig kan worden 
geacht. Om eventueel te kunnen constateren dat de heer Pollefeys willekeurig van de lijst 
van gepremieerden zou zijn uitgesloten, zou een vergelijkende studie van de respectieve 
verdiensten van de heer Pollefeys en de andere gepremieerde beambten moeten kunnen 
worden verricht. Het feit dat de heer Pollefeys, die gewis niet van professionele kwaliteiten 
verstoken is, van die lijst 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 zijn verdiensten duidelijk ver boven de verdiensten van de 
andere gepremieerde medewerkers uitstaken. Uit de aan het Hof voorgelegde gegevens kan 
een zodanige constatering echter niet worden afgeleid. 
 
Conclusie 
 
 Voor zover het beroep ontvankelijk is, is het echter ongegrond.   
 
 
        Luxemburg, 28 februari 1996 


