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Het Benelux-Gerechtshof, Kamer Ambtenarenrechtspraak, heeft in de zaak B 2013/1 het 

volgende arrest gewezen. 

 

1. Verzoeker heeft bij beroepschrift, ingediend op 29 augustus 2013, administratiefrechtelijk 

beroep ingesteld tegen de weigering van het College van secretarissen-generaal (hierna: het 

College) om de in artikel 9 lid 2 van het Pensioenreglement 2007 bepaalde verhoging 

(perequatie) toe te passen op verzoekers pensioen. Deze weigering werd bij brief van de 

Secretaris-Generaal van 18 juli 2012 ter kennis gebracht van verzoeker, en na afloop van een 

daartegen ingesteld intern beroep bevestigd bij brief van de Secretaris-Generaal van 27 juni 2013. 

 

2. Verzoeker vraagt: 

(a) de beslissingen van het College van 18 juli 2012 en 27 juni 2013 nietig te verklaren;  

(b) het College te veroordelen de door het Comité van Ministers in stand gehouden 

perequatieregeling voortaan te respecteren; 

(c) de Benelux Unie te veroordelen de sedert 1 januari 2012 achterstallige pensioenbedragen aan 

verzoeker uit te keren; 

(d) de Benelux Unie te veroordelen een door het Hof passend geachte moratoire rente aan 

verzoeker uit te keren; 

(e) de Benelux Unie in de kosten te verwijzen. 

 

3. Namens de Benelux Unie heeft de Secretaris-Generaal op 5 november 2013 een memorie 

van antwoord ingediend en verzocht de vorderingen van verzoeker deels niet-ontvankelijk te 

verklaren en voor het overige af te wijzen, met veroordeling van verzoeker in de kosten. 

 

4. Bij beschikking van het Hof van 17 februari 2014 is op een daartoe strekkend verzoek de 

tussenkomst van de bovengenoemde tussenkomende partijen toegestaan.  

De tussenkomende partijen hebben ieder voor zich op 26 maart 2014 een memorie 

ingediend en daarbij verzoeken gedaan, overeenstemmend met de hiervoor in punt 2 onder (b) tot 

en met (e) vermelde verzoeken.  

Namens de Benelux Unie heeft de Secretaris-Generaal bij memorie van 8 mei 2014 

verzocht de vorderingen van de tussenkomende partijen af te wijzen, met veroordeling van de 

tussenkomende partijen in de kosten.  

Verzoeker heeft bij nota van 12 mei 2014 de verzoeken van de tussenkomende partijen 

ondersteund. 

 

5. Ter zitting van het Hof van 27 juni 2014 zijn door verzoeker, door mevr. Stouthuysen 

namens alle tussenkomende partijen, en door mr. Fredrik Vandendriessche, advocaat te Brussel, 

namens de Benelux Unie, de standpunten van partijen mondeling uiteengezet. Partijen hebben 

pleitnotities ingediend.  
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6. De eerste Advocaat-Generaal G. Wivenes heeft op 22 september 2014 zijn conclusie 

neergelegd.  

 Verzoeker en de Benelux Unie hebben ieder op 13 november 2014 bij schriftelijke notitie 

op de conclusie van de Advocaat-Generaal gereageerd. 

 

7.1. Verzoeker heeft op 5 december 2014 schriftelijk verzocht, primair, de schriftelijke notitie 

van de Benelux Unie buiten beschouwing te laten, omdat deze naar zijn mening nieuwe 

argumenten, alsmede herformuleringen van of nieuwe argumentaties over bestaande argumenten 

bevat, terwijl daarbij bovendien een nieuw stuk (bijlage 15) in het geding werd gebracht. 

Subsidiair heeft hij het Hof verzocht kennis te nemen van zijn daarbij gevoegde reactie op de 

schriftelijke notitie van de Benelux Unie.  

 

7.2. Het Hof overweegt over deze verzoeken als volgt.  

Artikel 47bis van het Reglement op de procesvoering van het Hof bepaalt: “Zodra de 

advocaat-generaal zijn conclusie heeft genomen, deelt de griffier partijen mede dat zij binnen een 

termijn van vier weken na toezending van de conclusie een schriftelijke notitie kunnen indienen 

waarin zij uitsluitend op de conclusie kunnen reageren. Genoemde notitie kan in geen geval 

aanleiding geven tot een debat door partijen.” 

 Het Hof wijst het primaire verzoek af, aangezien de schriftelijke notitie van de Benelux 

Unie voldoet aan de eis van de eerste volzin van genoemde bepaling dat uitsluitend op de 

conclusie wordt gereageerd. De notitie is weliswaar uitgebreid, maar bevat geen wezenlijk 

nieuwe argumenten. Wel laat het Hof de bij die notitie gevoegde bijlage 15 buiten beschouwing, 

aangezien deze niet eerder in het geding is gebracht. 

 Het subsidiaire verzoek wordt eveneens afgewezen, aangezien volgens de tweede volzin 

van genoemde bepaling de schriftelijke notitie geen aanleiding kan geven tot een debat door 

partijen. Het Hof laat derhalve de reactie van verzoeker op de schriftelijke notitie van de Benelux 

Unie buiten beschouwing. 

 

Ten aanzien van de feiten 

 

8. Verzoeker is op 8 september 1969 in dienst getreden bij het Secretariaat-Generaal van de 

Benelux Economische Unie. Hij is op 22 mei 1984 benoemd tot griffier van het Benelux-

Gerechtshof, en vanaf maart 1985 tot aan zijn pensionering heeft hij de functie van hoofdgriffier 

uitgeoefend. Verzoeker werd laatstelijk bezoldigd overeenkomstig de toen geldende schaal A31. 

 

 

9. Verzoeker heeft sinds 12 maart 2007 de hoedanigheid van gepensioneerd ambtenaar van 

de Benelux Unie.  

 

10. Artikel 9, lid 2, van het voor verzoeker geldende Pensioenreglement 2007 bevat onder 

meer een perequatieregeling, die aldus luidt: “Elke latere optrekking van het maximum van de 

salarisschaal die gold voor de door belanghebbende laatstelijk beklede rang heeft tot gevolg dat 

het pensioen in gelijke mate en met ingang van dezelfde datum wordt verhoogd”.  
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11.  Krachtens Beschikking M (2012) 2 van het Benelux Comité van Ministers is op 1 januari 

2012 een nieuw personeelsstatuut voor het personeel van het secretariaat-generaal van de 

Benelux Unie in werking getreden (hierna: het nieuwe personeelsstatuut). Bij het nieuwe 

personeelsstatuut werden onder meer nieuwe arbeidvoorwaarden, nieuwe salarisschalen en een 

nieuw pensioenreglement ingevoerd; in het nieuwe pensioenreglement is niet meer voorzien in 

een perequatieregeling voor het personeel dat na de inwerkingtreding van het nieuwe statuut met 

pensioen gaat.  

Artikel 9, paragraaf 1, van Beschikking M (2012) 2 bepaalt onder andere: “De regeling 

inzake pensioenen die van toepassing was tot de datum van inwerkingtreding van het nieuwe 

statuut blijft van toepassing op (…) de personeelsleden die voor de datum van inwerkingtreding 

van het nieuwe statuut op pensioen werden gesteld (…)”.  

 

12. Verzoeker heeft bij brief van 21 mei 2012 aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux 

Unie, op grond van een vergelijking tussen het maximumbedrag van de voor de hoofdgriffier 

geldende schaal 10 van het nieuwe statuut (86.068 euro) en het geïndexeerd maximum van de 

oude schaal A31 (77.675 euro), verzocht om in zijn voordeel de in artikel 9 van het 

Pensioenreglement 2007 voorziene perequatieregeling toe te passen. 

 Bij brief van 18 juli 2012 heeft de Secretaris-Generaal namens het College dit verzoek 

afgewezen, met als motivering dat het oude personeelsstatuut volledig werd vervangen door een 

nieuw statuut en dat er geen enkel verband bestaat tussen de oude functies, rangen en daaraan 

gekoppelde salarisschalen en de nieuwe functies en bijbehorende salarisschalen. Volgens de 

Secretaris-Generaal heeft artikel 9 van het Pensioenreglement 2007 uitsluitend betrekking op de 

destijds geldende salarisschalen (en wijzigingen daarvan) en niet op de nieuwe salarisstructuur in 

het nieuwe personeelsstatuut. 

 

 

13. Verzoeker heeft op 6 augustus 2012, overeenkomstig artikel 7 van het Aanvullend 

Protocol van 29 april 1969 inzake de rechtsbescherming van de personen in dienst van de 

Benelux Economische Unie (hierna: het Aanvullend protocol), bij het College een intern beroep 

ingediend tegen de weigering om de perequatieregeling toe te passen. 

 In haar advies van 13 mei 2013 was de Raadgevende Commissie, 

Ambtenarenrechtspraak, van mening dat het verzoek van verzoeker terecht was afgewezen. De 

Raadgevende Commissie schreef onder meer: “Bij de volledige herziening van het 

Personeelsstatuut (…) heeft het Comité van Ministers de bewuste keuze gemaakt om de 

perequatieregeling, zoals die was neergelegd in artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement van 

2007, af te schaffen. Met de afschaffing van deze regeling voor het zittende personeel, is ook een 

de facto einde gekomen aan de toepassing van dit artikel voor de gepensioneerde 

personeelsleden.” 

 Op 27 juni 2013 heeft de Secretaris-Generaal de verzoeker schriftelijk medegedeeld dat 

“het College van Secretarissen-Generaal, namens het Gezag, op 25 juni 2013 heeft beslist om, 

op basis van het hierboven vermelde advies van de Raadgevende Commissie, uw intern beroep af 

te wijzen.” 
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Ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

14. Volgens de Benelux Unie is het beroep van verzoeker niet ontvankelijk voor zover daarin 

kritiek wordt gericht tegen het advies van de Raadgevende Commissie. 

 Het Hof constateert dat het beroep van verzoeker niet is gericht tegen het advies van de 

Raadgevende Commissie. Het staat verzoeker vrij de in dat advies gebezigde motivering te 

bestrijden, nu de Secretaris-Generaal zijn beslissing van 27 juni 2013 heeft gebaseerd op dat 

advies. Voor niet-ontvankelijkheid bestaat in zoverre geen grond. 

 

15. De Benelux Unie betoogt voorts dat het beroep, dat op 29 augustus 2013 is ingesteld, niet 

ontvankelijk is voor zover het is gericht tegen de beslissing van het College, neergelegd in de 

brief van de Secretaris-Generaal van 18 juli 2012. Volgens de Benelux-Unie is het beroep in 

zoverre niet ingesteld “binnen twee maanden nadat het aangevallen besluit aan de verzoeker is 

bekend geworden”, zoals is bepaald in artikel 17 van het Aanvullend protocol. 

Ook dit betoog faalt. Artikel 7 van het Aanvullend protocol bepaalt: “Het beroep voor de 

Kamer van het Hof, ingesteld door een persoon, bedoeld in artikel 3 onder b. en c., is slechts 

ontvankelijk, indien de aangevallen beslissing is genomen na een voorafgaand intern beroep bij 

het gezag dat de beslissing heeft genomen (...)”. Verzoeker is een persoon als bedoeld in artikel 3 

onder b, nu hij in dienst van de Benelux Unie is geweest en beroep instelt tegen een besluit van 

een orgaan van de Unie inzake zijn pensioen. Uit de artikelen 3, 7 en 17 van het Aanvullend 

protocol moet worden afgeleid dat met “de aangevallen beslissing” (artikel 7) of “het aangevallen 

besluit” (artikel 17) weliswaar wordt gedoeld op de beslissing die na het intern beroep is 

genomen, maar ook dat het beroep tegen die laatste beslissing mede betrekking heeft op de 

eerdere beslissing waartegen het intern beroep was gericht. Blijkens het stelsel van het 

Aanvullend protocol, en in het bijzonder de artikelen 3 en 7, kan immers de eerdere beslissing 

slechts aan de Ambtenarenkamer van het Hof worden voorgelegd, nadat op een daartegen 

ingesteld intern beroep is beslist. Een en ander volgt ook uit het arrest van het Hof van 24 

februari 2003 in de zaak B 2001/2, waarin het Hof zowel de beslissing na het intern beroep als de 

eerdere beslissing van het College nietig heeft verklaard.  

 

 

16. Tot slot heeft de Benelux Unie aangevoerd dat het verzoek om “voortaan de 

perequatieregeling te respecteren” (zie punt 2 onder (b) hiervoor), miskent dat de bevoegdheid 

van het Hof volgens artikel 28 van het Aanvullend protocol is beperkt tot het oordelen over en het 

vaststellen van de rechtsbetrekkingen tussen partijen. 

 Artikel 28 van het Aanvullend protocol bepaalt: “Indien het beroep betrekking heeft op 

een besluit betreffende bezoldiging, pensioenen en andere sociale voorzieningen, kan de Kamer, 

indien zij het beroep gegrond bevindt, het aangevallen besluit vernietigen en, wanneer daartoe 

termen zijn, zelf de rechtsbetrekkingen tussen partijen vaststellen. Zij kan daarbij een partij 

veroordelen tot de uit die rechtsbetrekking voortvloeiende betaling van een geldsom, alsmede, 

indien de billijkheid zulks eist, tot het toekennen van vergoeding voor geleden nadeel.” 

Nu tussen partijen in geschil is of de in artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007 

opgenomen perequatieregeling zich voor toepassing leent nadat het nieuwe Personeelsstatuut in 

werking is getreden, en dat geschil betrekking heeft op de rechtsbetrekking tussen partijen, is het  
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Hof bevoegd te oordelen over het in punt 2 onder b genoemde verzoek, en – indien daartoe grond 

bestaat – de Benelux Unie te veroordelen de perequatieregeling te respecteren.  

Hieruit volgt dat ook deze exceptie van niet-ontvankelijkheid moet worden afgewezen.  

 

 

Ten aanzien van het recht 

 

17. Verzoeker grondt zijn verzoeken op artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007, in 

verbinding met artikel 9, paragraaf 1, van Beschikking M (2012) 2 waaruit volgt dat het oude 

pensioenreglement van toepassing blijft op degenen die voor 1 januari 2012 op pensioen zijn 

gesteld. Volgens verzoeker waarborgt artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007 dat de 

hoogte van de pensioenen gekoppeld blijft aan de ontwikkeling van de salarissen van het zittend 

personeel. Een vergelijking tussen het (geïndexeerde) maximum van de salarisschaal die op 

verzoeker van toepassing was en het maximum van de thans op de hoofdgriffier van toepassing 

zijnde salarisschaal, laat zien dat het salaris van de hoofdgriffier verhoogd is.  

Verzoeker beroept zich daarbij tevens op Bijlage 2 van het nieuwe Inkomensreglement 

van 2012. In die Bijlage (“Koppeling van de functies aan de salarisschalen”) worden in drie 

kolommen naast elkaar de diverse oude functiebenamingen, nieuwe functiebenamingen en 

(nieuwe) salarisschalen vermeld; daarin staat naast de oude functiebenaming ‘Hoofdgriffier’ (in 

de Franse versie ‘greffier’) als nieuwe functiebenaming eveneens ‘Hoofdgriffier’ vermeld, met 

daarnaast als salarisschaal schaal 10. Hieruit blijkt volgens verzoeker dat de functie van 

hoofdgriffier onder het oude personeelsstatuut en de functie van hoofdgriffier onder het nieuwe 

personeelsstatuut met elkaar overeenstemmen. 

 

 

 

18. De Benelux Unie heeft hiertegen aangevoerd dat het nieuwe personeelsstatuut geen 

nieuwe salarisschalen heeft toegekend aan van kracht blijvende functies, maar nieuwe functies 

heeft gecreëerd waaraan nieuwe salarisschalen zijn verbonden. Bovendien zijn in het nieuwe 

personeelsstatuut naast een wijziging van de salarisschalen ook wijzigingen doorgevoerd met 

betrekking tot onder meer de arbeidsvoorwaarden, toelagen, fiscaal regime en sociale zekerheid. 

De perequatieregeling van het Pensioenreglement 2007 kan daarom niet toegepast worden op de 

nieuwe salarisschalen van dit volledig vernieuwde personeelsstatuut, aldus de Benelux Unie.  

Dat geldt temeer nu verzoeker door zijn aanspraak op de perequatieregeling wel (naar 

rato) wil delen in het voordeel van een hoger maximumsalaris in de nieuwe salarisschaal, maar 

niet is onderworpen aan een aantal minder voordelige wijzigingen die met het nieuwe 

personeelsstatuut samengaan, waaronder beperking van het aantal vakantiedagen, invoering van 

een evaluatiesysteem, afschaffing van de forfaitaire vergoeding bij pensionering (van driemaal 

het laatste nettosalaris) en afschaffing van de mogelijkheid van vervroegde pensionering. 
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 Volgens de Benelux Unie zou de perequatieregeling bovendien ten doel hebben om de 

welvaartsvastheid van de pensioenen te garanderen. De hervorming van het personeelsstatuut en 

de verhoging van sommige brutosalarissen houden echter geen verband met een aanpassing aan 

de stijging van de welvaart. Daarom is toepassing van de perequatieregeling zoals door verzoeker 

verzocht, in strijd met de ratio zowel van de perequatieregeling als van de hervorming van het 

personeelsstatuut. 

 

19. Naar het oordeel van het Hof dient uitgangspunt te zijn dat in artikel 9, paragraaf 1, van 

Beschikking M (2012) 2, met betrekking tot degenen die ten tijde van de inwerkingtreding van 

het nieuwe personeelsstatuut reeds zijn gepensioneerd, uitdrukkelijk is bepaald dat het oude 

pensioenreglement van toepassing blijft. De perequatieregeling van artikel 9, lid 2, van het 

Pensioenreglement 2007 maakt daarvan een wezenlijk onderdeel uit. Dat brengt mee dat de 

gepensioneerden in beginsel ervan mogen uitgaan dat de perequatieregeling toepasbaar blijft na 

inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut.  

Dat het volgens de Benelux Unie “nooit de bedoeling is geweest van het Comité van 

Ministers” (memorie van antwoord, punt 40) dat deze perequatieregeling wordt gecombineerd 

met het nieuwe personeelsstatuut, kan – wat er van die stelling zij – niet afdoen aan de rechten 

die deze gepensioneerden kunnen ontlenen aan artikel 9, lid 2, van het voor hen van kracht 

gebleven Pensioenreglement 2007.  

 

20. Anders dan de Benelux Unie heeft betoogd, heeft de perequatieregeling niet tot doel de 

welvaartsvastheid van de pensioenen te garanderen. De welvaartsvastheid wordt gewaarborgd 

door indexering van de pensioenen naar rato van de stijging van de kosten van levensonderhoud; 

deze indexering is in het Pensioenreglement 2007 vastgelegd in artikel 34bis. De 

perequatieregeling van artikel 9, lid 2, beoogt evenwel te waarborgen dat de pensioenen de 

salarisontwikkeling van de zittende ambtenaren (“elke latere optrekking van het maximum van de 

salarisschaal”) volgen. De ratio van de perequatieregeling is derhalve de gepensioneerde 

ambtenaar te doen genieten van een na zijn pensionering plaatsvindende herwaardering van de 

door hem uitgeoefende functie die tot een verhoging van het bij die functie behorende 

maximumsalaris leidt.  

 

 

21. Bij pleidooi heeft verzoeker erop gewezen dat de herziening van het personeelsstatuut een 

aanpassing omvatte van de beloning van de ‘sleutelfuncties’ (beleidsmedewerkers en team- en 

diensthoofden), door middel van een verhoging van het maximum van de desbetreffende schalen 

met ongeveer 15%. Dit blijkt uit de brief van het College aan de Raad van de Benelux Unie van 2 

juni 2010, pagina 3 (bijlage 3 bij de memorie van antwoord van de Benelux Unie), en is door de 

Benelux Unie niet weersproken. Aangenomen moet worden dat de functie van hoofdgriffier tot 

deze ‘sleutelfuncties’ behoort. 

In dit licht is toepassing van de perequatieregeling ten aanzien van verzoeker, door een 

verhoging van zijn pensioen in evenredigheid met de optrekking van het maximum van de 

salarisschaal voor de hoofdgriffier (blijkens de hiervoor in punt 12 genoemde bedragen gaat het 

om een verhoging met bijna 11% ten opzichte van het oude personeelsstatuut), in 

overeenstemming met de ratio van de perequatieregeling zoals vermeld in punt 20. 
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22. Het betoog van de Benelux Unie dat verzoeker door zijn aanspraak op de perequatie-

regeling wel (naar rato) wil delen in het voordeel van een hoger maximumsalaris in de nieuwe 

salarisschaal, maar niet is onderworpen aan een aantal minder voordelige wijzigingen die met het 

nieuwe personeelsstatuut samengaan, kan aan het voorgaande niet afdoen.  

Op zichzelf is juist dat in het nieuwe personeelsstatuut ook een aantal voor de Benelux-

ambtenaren nadelige wijzigingen zijn doorgevoerd. Blijkens de hiervoor in punt 21 genoemde 

brief van 2 juni 2010, p. 3-4, zijn bepaalde toelagen (gezinstoelage en toelage functiekosten) 

afgeschaft onder gelijktijdige verhoging van het brutosalaris met het bedrag van die toeslagen, en 

zijn andere toelagen in de tijd beperkt (bijvoorbeeld de ex-pat vergoeding) of afgeschaft zonder 

compensatie in het brutosalaris (bijvoorbeeld de haard- en standplaatstoelage en de 

pensioneringstoelage). Voorts is bijvoorbeeld het aantal verlofdagen verminderd en de 

mogelijkheid van vervroegde pensionering afgeschaft.  

Onjuist is echter de suggestie dat het hogere maximumsalaris voor de hoofdgriffier in het 

nieuwe personeelsstatuut verband houdt met of gecompenseerd wordt door deze nadelige 

wijzigingen. De nadelige wijzigingen gelden immers voor alle functies binnen de Benelux Unie, 

maar hebben desalniettemin voor de meeste Benelux-ambtenaren niet geleid tot wezenlijk hogere 

brutosalarissen. Dat volgt onder meer uit voormelde brief van 2 juni 2010, p. 4, alwaar in zijn 

algemeenheid wordt opgemerkt dat de verbeteringen niet zitten in de brutosalarissen, maar met 

name in de nettosalarissen na aftrek van belastingen en premies (kennelijk vanwege een gunstiger 

fiscaal regime), alsmede uit de opmerking van de Benelux Unie in haar memorie van antwoord 

(punt 39) dat het nieuwe personeelsstatuut voor bepaalde ambtenaren zelfs geleid heeft tot een 

lager brutosalaris (waarbij overigens voor de zittende ambtenaren is gegarandeerd dat hun 

nettosalaris minimaal behouden blijft). Dat het hogere brutosalaris voor de hoofdgriffier geen 

compensatie is voor de nadelige wijzigingen als hiervoor bedoeld, blijkt bovendien ook reeds uit 

hetgeen hiervoor in punt 21 is overwogen: voor de ‘sleutelfuncties’, waartoe die van de 

hoofdgriffier is te rekenen, is in het nieuwe personeelsstatuut doelbewust een wezenlijke 

verhoging van de brutosalarissen voorzien, welke verhoging op zichzelf juist losstaat van de 

bedoelde nadelige wijzigingen. 

Dat de invoering van nieuwe brutosalarissen met ingang van 1 januari 2012 gepaard is 

gegaan met een aantal nadelige wijzigingen in het nieuwe personeelsstatuut, kan derhalve niet 

afdoen aan het principe dat de perequatieregeling van artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 

2007 ook na de invoering van het nieuwe personeelsstatuut haar gelding heeft behouden en 

toegepast moet blijven worden (waarbij het Hof overigens verwijst naar hetgeen hierna in punt 27 

wordt overwogen over de berekeningswijze van de verhoging).  

 

 

 

23. De Benelux Unie voert tevergeefs aan dat de functies in het nieuwe personeelsstatuut niet 

vergelijkbaar zijn met die van het oude personeelsstatuut, omdat volledig nieuwe functies met 

nieuwe salarisschalen werden gecreëerd. Uit de hiervoor in punt 17 genoemde Bijlage 2 van het 

nieuwe Inkomensreglement van 2012 blijkt dat de functiebenamingen van de meeste functies 

onder het oude en nieuwe personeelsstatuut met elkaar overeenstemmen.  Dat wettigt het  
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vermoeden dat ook de inhoud van die functies niet wezenlijk gewijzigd is. Het had op de weg van 

de Benelux Unie gelegen om door overlegging van de oude en nieuwe functiebeschrijvingen aan 

te tonen dat sprake is geweest van een relevante wijziging van de inhoud van die functies; dat 

heeft zij echter nagelaten. 

De omstandigheid dat genoemde Bijlage 2 met ingang van 1 januari 2013 is gewijzigd, 

doordat daarin de tabel genaamd “oude functiebenaming” is opgeheven (zie artikel 15 van 

Beschikking M (2012) 10 tot wijziging van het statuut van de personeelsleden van het Benelux 

Secretariaat-generaal), brengt in het voorgaande geen enkele verandering. Ook al was die (thans 

opgeheven) tabel “louter ter informatie bijgevoegd”, zoals de Benelux Unie betoogt, dat neemt 

niet weg dat functies die onder het nieuwe personeelsstatuut dezelfde benaming hebben als een 

functie onder het oude personeelsstatuut, vermoed worden dezelfde inhoud te hebben, tenzij de 

Benelux Unie aantoont dat sprake is geweest van een relevante wijziging van de functie-inhoud.  

Daar komt met betrekking tot de functie van hoofdgriffier nog bij dat de inhoud van die 

functie niet door het College of het personeelsstatuut bepaald wordt, maar door en krachtens het 

Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; 

de inhoud van de functie van hoofdgriffier is dus door de inwerkingtreding van het nieuwe 

personeelsstatuut niet gewijzigd. De opmerking van de Benelux Unie dat de functie van 

hoofdgriffier onder het nieuwe personeelsstatuut een deeltijdse functie is (waarnaast andere taken 

worden uitgevoerd), staat daaraan niet in de weg, nu verzoeker onbestreden heeft aangevoerd dat 

zulks ook onder het oude personeelsstatuut het geval was. 

 

 

24. Niet relevant is de stelling van de Benelux Unie dat de zittende ambtenaren bij de 

invoering van het nieuwe personeelsstatuut niet ‘automatisch’ werden geplaatst in de ‘nieuwe’ 

functies, maar op grond van een individueel besluit dat voor elke ambtenaar persoonlijk werd 

genomen. De ambtenaren die op 1 januari 2012 reeds gepensioneerd waren, hebben immers niet 

te maken met een plaatsing in de ‘nieuwe’ functies, doch kunnen op grond van de voor hen 

geldende perequatieregeling aanspraak maken op een verhoging van hun pensioen in gelijke mate 

als waarin het maximum van de salarisschaal van de door hen uitgeoefende functie is verhoogd.  

 

 

 

Ten aanzien van de tussenkomende partijen 

 

25. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat ook de tussenkomende partijen op grond van 

artikel 9, paragraaf 1, van Beschikking M (2012) 2, recht hebben behouden op toepassing van de 

perequatieregeling van artikel 9, lid 2, van het voor hen van kracht gebleven Pensioenreglement 

2007.  

Uit de door de tussenkomende partijen ingediende memories blijkt dat voor sommige van 

de door hen uitgeoefende functies geen sprake is geweest van een substantiële verhoging van het 

maximumsalaris, vergelijkbaar met de mate waarin het maximumsalaris van de hoofdgriffier is 

verhoogd. Dat is kennelijk een gevolg van het feit dat zij geen ‘sleutelfuncties’ hebben vervuld 

als hiervoor in punt 21 bedoeld. Dat neemt echter niet weg dat ook dezen recht hebben op 

toepassing van de perequatieregeling, ook al is slechts sprake van een wellicht niet uitdrukkelijk 
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nagestreefde (en relatief geringe) verhoging van het maximum van de salarisschaal van hun 

functie. Voor de toepassing van de perequatieregeling komt het immers, blijkens de tekst van 

artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007, slechts aan op een vergelijking tussen het thans 

geldende en het voorheen geldende maximum van de bij de functie behorende salarisschaal. Een 

daaruit voortvloeiende evenredige verhoging van het pensioen (met inachtneming van hetgeen 

hierna in punt 27 wordt overwogen omtrent de wijze waarop de verhoging moet worden 

berekend), is in overeenstemming met de hiervoor in punt 20 weergegeven ratio van de 

perequatieregeling.  

 

Ten aanzien van de verzoeken 

 

26. Gelet op het voorgaande zijn de verzoeken, zowel die van verzoeker als die van de 

tussenkomende partijen, in beginsel voor toewijzing vatbaar.  

Bij pleidooi heeft de Benelux Unie evenwel met een beroep op artikel 31 van het 

Aanvullend protocol verzocht om in geval van nietigverklaring van de jegens verzoeker genomen 

besluiten (zie de punten 12 en 13 hiervoor), geen terugwerkende kracht aan de nietigverklaring te 

verbinden. Daartoe wordt aangevoerd dat terugwerkende kracht van de vernietiging 

disproportioneel zware gevolgen voor de Benelux Unie zou hebben, gelet op het feit dat de 

toepassing van de perequatieregeling van artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007 na 1 

januari 2012 nooit bedoeld is geweest en ook budgettair niet is voorzien, zodat in voorkomend 

geval de operationele werking van de Benelux Unie ernstig in het gedrang kan komen. Daarmee 

doelt de Benelux Unie klaarblijkelijk op de precedentwerking die nietigverklaring van de jegens 

verzoeker genomen besluiten kan hebben, doordat dan ook met betrekking tot de tussenkomende 

partijen – en wellicht andere gepensioneerde Benelux-ambtenaren – de perequatieregeling met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 toegepast moet worden. 

De Benelux Unie heeft haar verzoek echter in geen enkel opzicht voorzien van een 

inhoudelijke, cijfermatige toelichting met betrekking tot de budgettaire gevolgen, noch ten 

aanzien van verzoeker persoonlijk, noch ten aanzien van de overige gepensioneerde Benelux-

ambtenaren die voor 1 januari 2012 op pensioen zijn gesteld. Reeds daarom kan niet aangenomen 

worden dat terugwerkende kracht – die thans een periode van ruim drie jaar beslaat – tot 

buitensporige budgettaire gevolgen voor de Benelux Unie zou leiden. In aanmerking nemende het 

zwaarwegende belang van rechtszekerheid en van de bescherming van verworven rechten ten 

behoeve van degenen op wie het Pensioenreglement 2007 van toepassing is gebleven, kan het 

Hof het verzoek van de Benelux Unie dan ook niet toewijzen.  

 

 

27. Met betrekking tot de toewijzing van de verzoeken merkt het Hof nog op dat deze 

verzoeken (behalve het hiervoor in punt 2 onder (a) weergegeven verzoek, dat de vernietiging 

van jegens verzoeker individueel genomen besluiten betreft) een algemeen karakter hebben. De 

verzoeken en de stellingen van partijen zijn niet gericht geweest op de toewijzing of afwijzing 

van specifieke bedragen, maar hebben alleen de principevraag aan de orde gesteld of de 

perequatieregeling van artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007 toegepast kan blijven 

worden na de invoering van het nieuwe personeelsstatuut. Blijkens het bovenstaande moet die 

principevraag bevestigend beantwoord worden. 
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Het ligt daarom op de weg van het College om ten aanzien van verzoeker en elk der 

tussenkomende partijen alsnog een individueel besluit te nemen, waarin wordt vastgesteld of, en 

zo ja tot welk bedrag, het desbetreffende pensioen ingevolge de perequatieregeling met ingang 

van 1 januari 2012 dient te worden verhoogd. 

Het Hof merkt in dat verband op dat niet uitgesloten kan worden dat bepaalde toeslagen, 

die voor 1 januari 2012 bovenop het brutosalaris werden uitbetaald maar nadien in het 

brutosalaris van de zittende ambtenaren zijn geïncorporeerd, als extra toeslag bovenop het 

pensioen werden of nog steeds worden uitbetaald aan de gepensioneerde Benelux-ambtenaren die 

voor 1 januari 2012 op pensioen werden gesteld. Zo werd de gezinstoeslag ingevolge artikel 10, 

onder a, van het tot 1 januari 2012 geldende Bezoldigingsreglement ook aan gepensioneerden 

toegekend als een toeslag op hun pensioen; partijen hebben geen informatie verschaft over de 

vraag of deze toeslag nog steeds bovenop het pensioen wordt uitbetaald, maar dat kan niet 

worden uitgesloten.  

Daarom dient in voorkomend geval, bij de toepassing van artikel 9, lid 2, van het 

Pensioenreglement 2007 voor het vaststellen van de verhoging van het pensioen waarop de 

gepensioneerde ingevolge de perequatieregeling recht heeft, de volgende rekenkundige regel te 

worden toegepast: indien een bepaalde toeslag met ingang van 1 januari 2012 is afgeschaft en 

geïncorporeerd in het brutosalaris van de zittende ambtenaren, maar deze toeslag nog wel aan de 

gepensioneerde Benelux-ambtenaren die voor 1 januari 2012 op pensioen zijn gesteld, bovenop 

het pensioen werd of nog steeds wordt uitbetaald, moet voor de toepassing van de 

perequatieregeling het sedert 1 januari 2012 geldende maximum van de desbetreffende 

salarisschaal verlaagd worden met het bedrag van de desbetreffende, aan de gepensioneerde 

uitbetaalde toeslag.  

Indien deze rekenkundige regel niet zou worden toegepast, zou immers de ambtenaar die 

voor 1 januari 2012 op pensioen is gesteld bij toepassing van de perequatieregeling dubbel 

profiteren van deze toeslag: eenmaal doordat de toeslag nog steeds aan hem wordt uitbetaald 

bovenop zijn pensioen, en eenmaal doordat de toeslag is geïncorporeerd in het maximum van de 

sedert 1 januari 2012 geldende salarisschaal aan de hand waarvan moet worden berekend in 

welke mate het maximum van de destijds voor hem geldende salarisschaal is verhoogd; aldus zou 

sprake zijn van een verhoging van het pensioen die – in zoverre – in strijd zou zijn met de ratio 

van de perequatieregeling en die een ongerechtvaardigd gevolg zou zijn van een, bij de 

totstandkoming van het Pensioenreglement 2007 niet voorziene, gewijzigde onderlinge 

verhouding tussen het brutosalaris en die toeslag. 

 

28. Er bestaat geen grond de Benelux Unie te veroordelen in de kosten van deze procedure 

aan de zijde van verzoeker en de tussenkomende partijen, nu zij zonder advocaat hebben 

geprocedeerd. 
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Beslissing 

 

Het Benelux-Gerechtshof, Kamer Ambtenarenrechtspraak: 

 

-  verklaart het beroep van verzoeker ontvankelijk en gegrond; 

-  verklaart de ten aanzien van verzoeker genomen besluiten van het College van Secretarissen-

Generaal van 18 juli 2012 en 27 juni 2013 nietig; 

-  verklaart voor recht dat de in artikel 9, lid 2, van het Pensioenreglement 2007 neergelegde 

perequatieregeling na de invoering op 1 januari 2012 van het nieuwe personeelsstatuut haar 

gelding heeft behouden voor Benelux-ambtenaren die voor deze datum op pensioen zijn 

gesteld, en ten aanzien van verzoeker en de tussenkomende partijen toegepast moet worden; 

-  veroordeelt de Benelux Unie de sedert 1 januari 2012 verschuldigde, achterstallige 

pensioenbedragen aan verzoeker en, in voorkomend geval, de tussenkomende partijen uit te 

keren, te vermeerderen met de in België geldende wettelijke rente over die bedragen telkens 

vanaf de vervaldata van de maandelijks verschuldigde pensioenbetalingen tot aan de dag van 

de voldoening. 

 

Aldus gewezen door C.A. Streefkerk, voorzitter, G. Santer, plaatsvervangend voorzitter, en  

A. Fettweis, lid, 

 

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 23 april 2015, door A. Fettweis, 

voornoemd, in aanwezigheid van A. Henkes, advocaat-generaal, en A. van der Niet, 

hoofdgriffier. 

 

 

 


