Zaak T-16/89

H . Herkenrath e. a.
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Ambtenaren — Salarissen —
Moratoire en compenserende interessen"

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 26 februari 1992
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Samenvatting van het arrest
1. Ambtenaren — Bezoldiging — Vijfjaarlijkse aanpassing — Salarisnabetaling — Recht op
moratoire interessen — Geen recht bij gebreke van vaststaande of bepaalbare vordering
(Ambtenarenstatuut, art. 65)
2. Ambtenaren — Bezoldiging — Aanpassingscoëfficiënten — Vijfjaarlijkse aanpassing — Salarisnabetaling — Schade als gevolg van geldontwaarding — Vordering van compensatone
interessen — Afwijzing bij gebreke van dienstfout van administratie
(Ambtenarenstatuut, art. 65, lid 2)

1. Een verplichting moratoire interessen te
betalen, is slechts denkbaar wanneer het
bedrag van de hoofdvordering vaststaat,
althans op grond van vaststaande objec
tieve gegevens kan worden bepaald. Aan
gezien de op grond van artikel 65 Amb
tenarenstatuut aan de Raad toekomende
bevoegdheid de bezoldigingen en pen
sioenen van de ambtenaren en andere
personeelsleden aan te passen en de

hierop van toepassing zijnde aanpassings
coëfficiënten vast te stellen, een zekere
discretionaire bevoegdheid inhoudt, be
staat dus over de hoogte van die aanpas
singen en coëfficiënten geen enkele ze
kerheid zolang de Raad die bevoegdheid
niet heeft uitgeoefend en de desbetref
fende verordening niet heeft vastgesteld,
zodat, wanneer zulks niet het geval is, de
achterstallige salarissen, zodra zij na de
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vaststelling van bedoelde verordening
zonder ongerechtvaardigde vertraging
worden uitbetaald, niet vergezeld behoe
ven te gaan van moratoire interessen.
2. Uit artikel 65, lid 2, Ambtenarenstatuut
volgt, dat de besluiten tot wijziging van
de op de salarissen van toepassing zijnde
aanpassingscoëfficiënten
zonder onge
rechtvaardigde vertraging moeten wor
den genomen. Iedere niet te verontschul
digen vertraging bij de vaststelling van de
regeling moet derhalve als een dienstfout
worden beschouwd. Voor de vraag of
een vertraging ongerechtvaardigd is,
moet er rekening mee worden gehouden,
dat de instellingen dienen te beschikken

over een redelijke termijn, afhankelijk
van de omstandigheden van het concrete
geval en de ingewikkeldheid van het dos
sier, om hun voorstellen of besluiten uit
te werken.
Wanneer een besluit tot wijziging van de
aanpassingscoëfficiënten
wordt behan
deld, en vervolgens vastgesteld, binnen
een door de omstandigheden van het ge
val gerechtvaardigde termijn, kan de
schade die voor betrokkenen voortvloeit
uit het verlies aan koopkracht van het
achterstallige salaris, bij gebreke van een
aan de administratie verwijtbare dienst
fout, geen recht geven op betaling van
compensatoire interessen.

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
26 februari 1992*

In zaak T-16/89,
H. Herkenrath e. a., (omissis), ambtenaren en andere personeelsleden van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door B. Potthast
en H. J. Rüber, advocaten te Keulen, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg
ten kantore van E. Arendt, advocaat aldaar, Avenue Marie-Thérèse 4,

verzoekers,
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Étienne,
juridisch adviseur, als gemachtigde, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij
R. Hayder, representant van de juridische dienst, Centre Wagner, Kirchberg,

verweerster,
* Procestaai: Duits.
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