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HET BENELUX-GERECHTSHOF 
 
KAMER "AMBTENARENRECHTSPRAAK" 

 

In de zaak B 2001/2 – Christel Poelmans / Benelux Economische Unie 

 

1. Gelet op het inleidende verzoekschrift van Christel Poelmans, hierna te noemen: 

verzoekster, persoon in dienst van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische 

Unie, ter griffie van het Hof ingekomen op 31 augustus 2001;  

 

Gelet op de verzoekschriften tot tussenkomst, ingediend door Marianne Weyckmans, 

Rocco La Mandola (22 oktober 2001); Marc Ruelens, Murielle Van den Broeck (23 oktober 

2001); Patricia Beck, Johannes Mooren, Bianca Wauters, Christian Kondo (24 oktober 

2001), Maurice Lipszyc (25 oktober 2001); Peter Janssens (7 november 2001); Pierre 

Clarysse (12 november 2001); Carine Carlier, Didier Van Schelvergem (19 november 2001); 

Karel Van de Velde (20 november 2001); 

 

 Gelet op de memorie van antwoord van de Benelux Economische Unie, hierna te 

noemen : verweerster, ter griffie van het Hof ingekomen op 10 december 2001; 

 

 Gelet op de aanvullende memories van verzoekster en verweerster; 

 

 Gelet op de conclusie van 1 februari 2002 van de Advocaat-Generaal N. Edon met 

betrekking tot de verzoekschriften tot tussenkomst;  

 

 Gelet op de beschikking van het Hof van 15 februari 2002 waarbij de verzoeken tot 

tussenkomst ontvankelijk werden verklaard; 

 

 Gelet op de memories van de 14 interveniënten;  

 

2. Overwegende dat verzoekster bij haar verzoekschrift vordert: 

“Het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren  

Mitsdien: 

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 verzoekster bij brief van 23 oktober 2000 is gedaan, nietig te 

verklaren; 
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B. De beslissing van het College van Secretarissen-Generaal tot impliciete afwijzing van 

het intern beroep dat voor verzoekster bij brief van 21 november 2000 tegen 

voornoemde beslissing van 13 november 2000 is ingesteld, nietig te verklaren; 

C. De rechtsbetrekkingen tussen partijen en de gevolgen ervan ingevolge artikel 28 van 

het Aanvullend Protocol vaststellende, verweerster te veroordelen tot vaste 

benoeming van verzoekster 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 tevens 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 

verzoeksters onrechtmatige indienstneming onder contract voor onbepaalde duur, 

met dien verstande dat deze geldsom met de in België geldende wettelijke rente 

vermeerderd dient te worden; 

D. Verweerster te verwijzen in de kosten en met name de kosten van verdediging, welke 

voor uw Hof zijn gemaakt”; 

 

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

“Ambtenarenrechtspraak” van 13 mei 2002 zijn toegelicht door verzoekster enerzijds en de 

heer J. Busschaert, Hoofd van de Afdeling Interne Zaken van het Secretariaat-Generaal, 

anderzijds; 

 

4. Overwegende dat de Advocaat-Generaal J.-F. Leclercq schriftelijk conclusie heeft 

genomen, ter griffie van het Hof ingediend op 13 december 2002; 

 

 

TOT HET GESCHIL AANLEIDING GEVENDE FEITEN: 
 

5.  Overwegende dat voor de oplossing van het geschil het volgende van belang is: 

 

Verzoekster vervult sinds 16 maart 1998 de functie van vertaler-revisor bij het Secretariaat-

Generaal van de Benelux Economische Unie en is op grond van een arbeidsovereenkomst 

van 16 februari 1998 voor onbepaalde tijd in dienst genomen. 

Artikel 2 van die overeenkomst preciseert dat “op deze overeenkomst (…) de Belgische 

Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing (is) voor zover daarvan in onderstaande 

bepalingen niet wordt afgeweken”. Artikel 4 voorziet in een proeftijd van drie maanden. 

Artikel 5 van de overeenkomst bepaalt het volgende: ”De ter uitvoering van deze 

overeenkomst verrichte diensten verlenen evenwel geen enkele aanspraak op een  
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benoeming in het kader van de beambten van het Secretariaat-Generaal die onderworpen 

zijn aan het bij beschikking van de Ministeriële Werkgroep voor Administratieve Zaken d.d. 

10.6.1970 vastgestelde statuut”. 

 

 

Bij brief van 23 oktober 2000 heeft verzoekster haar benoeming onder statuut aangevraagd. 

Dit verzoek is afgewezen bij brief van 13 november 2000.  

 

Bij brief van 21 november 2000 heeft verzoekster intern beroep ingesteld. Het intern beroep 

is op 18 december 2000 bij de Raadgevende Commissie Ambtenarenrechtspraak aanhangig 

gemaakt. 

 

De Raadgevende Commissie heeft in een advies van 22 mei 2001, dat op 28 mei 2001 aan 

de partijen is medegedeeld, te kennen gegeven dat verzoekster gebonden bleef door de 

door haar ondertekende arbeidsovereenkomst maar dat de werkwijze bestaande uit de 

werving van contractuele personeelsleden in strijd was met het Benelux-Verdrag. 

 

Bij brief van 27 augustus 2001 waarvan verzoekster kennis zou gekregen hebben op 

29 augustus 2001 heeft de Secretaris-Generaal geschreven dat hij zich kon vinden in de 

formulering van het advies van de Raadgevende Commissie maar onderstreepte dat hij 

ambtshalve rekening diende te houden met “formele afspraken” tussen de drie landen op het 

terrein van de personeelsformatie waarbij het hem voorlopig niet toegelaten was tot vaste 

aanstellingen over te gaan; 

 
 
TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID: 
 

6.  Overwegende dat het administratiefrechterlijk beroep regelmatig is naar de vorm; dat 

het binnen de voorgeschreven termijn is ingesteld; 

 
 
TEN AANZIEN VAN HET BEROEP: 
 

7.  Overwegende dat verzoekster aanspraak maakt op een statutaire aanwerving; 

 

8.   Overwegende dat het Gezag op grond van artikel 35, lid 2, van het Verdrag tot 

instelling van de Benelux Economische Unie de leden van het personeel van het 

Secretariaat-Generaal benoemt en ontslaat overeenkomstig het statuut van dat personeel; 
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9.   dat overeenkomstig lid 3 van dat artikel, het personeelsstatuut en de 

arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door het Comité van Ministers op voorstel van de 

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

samenstelling; 

 

10.  Overwegende dat uit artikel 1, lid 3, van het statuut van 10 juni 1970, te dezen 

toepasselijk, blijkt dat het Gezag beambten onder contract in dienst mag nemen en dat 

dezen niet onderworpen zijn aan de bepalingen van het statuut, met uitzondering van de 

artikelen 1bis, 7, 13, 14, 15, 34, 35, 36 en 37; 

 

11.   Overwegende dat, volgens even genoemd artikel 1bis van het statuut, onder de 

beambte onder contract in dienst genomen als bedoeld in artikel 1, lid 3, dient te worden 

verstaan de beambte die: 

a. een proeftijd doormaakt van minimaal één jaar en ten hoogste twee jaar; 

b. ter vervanging is van een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige beambte; 

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

dienstonderdeel waar een wijziging in de taak is voorgenomen; 

 

12. dat volgens artikel 10 van het statuut de beambten pas na een proeftijd, zoals 

bedoeld in bovenstaand artikel 1bis, vast worden benoemd;  

 

13. Overwegende dat uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het Gezag enkel met 

toepassing van artikel 1bis de leden van zijn personeel onder contract mag aannemen;  

 

14. Overwegende dat verweerster in wezen niet ontkent dat haar gedragswijze niet 

strookt met de eisen van het Verdrag, aanneemt dat geen enkel van de voorwaarden 

vermeld in artikel 1bis toepasselijk is wat verzoekster betreft  maar aanvoert dat: 

a. beleidsmatige overwegingen ten grondslag liggen aan de instructies van het Comité 

van Ministers waarbij geen vaste benoemingen meer werden toegestaan aan het 

Gezag; 

b. het Gezag loyaal en zorgvuldig de gegeven instructies heeft nageleefd; 

c. verzoekster zelf wist, toen zij aangeworven werd, dat geen statutaire benoemingen 

mogelijk waren; 

 

15.  Overwegende dat beleidsmatige overwegingen op zichzelf niet toelaten af te wijken 

van dwingende bepalingen van het Verdrag of van het statuut van de personeelsleden dat op 

grond van dit Verdrag is tot stand gekomen; 
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16.  dat uit niets blijkt dat het Comité van Ministers of de Ministeriële Werkgroep voor 

Administratieve Zaken, enige organen die hiertoe zouden bevoegd zijn, de statutaire regels 

zou hebben gewijzigd op een wijze die toepasselijk was voor verzoekster; 

 

17.  dat de niet nader omschreven aanbevelingen of afspraken van toezichthoudende 

overheden over te gaan tot een beleid dat indruist tegen het statuut, de rechtspositie van de 

betrokken personeelsleden niet kunnen aantasten; 

 

18.  Overwegende dat niet ter zake doet dat verzoekster wist, toen zij werd aangeworven, 

dat contractuele aanwervingen de regel zouden worden of dat een beleid in strijd met het 

statuut zou gevoerd worden en dat evenmin ter zake doet dat de arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur die zij gesloten heeft, preciseert dat geen statutaire aanwerving mogelijk is;  

 

19.  Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het Gezag het verzoek van 

verzoekster niet heeft kunnen verwerpen (op grond van een verwijzing naar artikel 5 van de 

arbeidsovereenkomst gesloten tussen partijen) zonder de op verzoekster van toepassing 

zijnde bepalingen van het statuut van de beambten van het Secretariaat-Generaal te 

schenden; 

 

20.  Overwegende dat het Hof, ingevolge artikel 28 van het Aanvullend Protocol en met 

toepassing van de bovenbedoelde bepalingen en rechtsbeginselen, termen aanwezig acht 

om verweerster te veroordelen verzoekster vast te benoemen met werking vanaf het 

ogenblik dat de statutaire voorwaarden hiertoe vervuld waren; 

 

21.  Overwegende dat niet blijkt dat de indienstneming onder een contract voor 

onbepaalde duur een nadeel zou berokkend hebben aan verzoekster waarvoor verweerster, 

omdat billijkheid dit zou vereisen, een vergoeding met rente zou moeten betalen; 

 

22.  dat de wijze waarop de rechtsbetrekking tussen de partijen zal geregeld worden 

ingevolge dit arrest, de rechten van verzoekster voldoende handhaaft; 

 

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN VAN VERZOEKSTER EN VAN DE TUSSENKOMENDE 
PARTIJEN: 
 
23.  Overwegende dat de kosten van verzoekster en van verweerster ten laste vallen van 

verweerster met inbegrip van de kosten van vertegenwoordiging of bijstand; 
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24.  Overwegende dat de kosten van de vorderingen tot tussenkomst  ten laste vallen van 

degenen die in het geding zijn tussengekomen; 

 

 

 OP DEZE GRONDEN: 

 

25. Verklaart het verzoek gegrond; verklaart de verzoeken tot tussenkomst gegrond; 

 

26. Vernietigt de beslissing van het College van Secretarissen-Generaal van 

13 november 2000, waarbij afwijzend wordt beslist op het verzoek tot vaste benoeming dat 

door verzoekster bij brief van 23 oktober 2000 was gedaan; 

 

27. Vernietigt de beslissing van het College van Secretarissen-Generaal tot afwijzing van 

het interne beroep dat door verzoekster bij brief van 21 november 2000 tegen voornoemde 

beslissing van 13 november 2000 is ingesteld; 

 

28. Veroordeelt de Unie over te gaan tot vaste benoeming van verzoekster met werking 

vanaf de dag dat dit statutair vereist was; 

 

29. Verklaart het arrest bindend voor de interveniënten; 

 

30. Veroordeelt verweerster in de kosten. 

 

 Aldus gewezen door de heren R. Gretsch, voorzitter van de Kamer tevens eerste 

vice-president van het Hof, W.J.M. Davids, lid van de Kamer tevens president van het Hof en 

I. Verougstraete, plaatsvervangend lid van de Kamer, tevens rechter in het Hof, 

 

 en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel, op 24 februari 2003 door de heer 

I. Verougstraete, voornoemd, in aanwezigheid van de heren J.-F. Leclercq, 

plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier. 

 

 

 

 

 

 C. DEJONGE       I. VEROUGSTRAETE 

 


