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Samenvatting van de beschikking
1. Ambtenaren — Beroep — Procesbelang — Besluit betreffende virtuele pensioenrechten
(Ambtenarenstatuut, artikel 91)
2. Ambtenaren — Beroep — Bezwarend besluit — Criteria — Motivering van besluit
(Ambtenarenstatuut, artikelen 90 en 91)
3. Ambtenaren — Beroep — Bezwarend besluit — Begrip — Voorbereidende handeling —
Daarvan uitgesloten
(Ambtenarenstatuut, artikelen 90 en 91)
4. Ambtenaren — Beroep — Voorafgaande administratieve klacht — Termijnen van openbare
orde
(Ambtenarenstatuut, artikelen 90 en 91)

1. Hoewel pensioenrechten vóór de pensionering — een onzekere toekomstige gebeurtenis — virtuele, van dag tot dag op
te bouwen rechten zijn, is het niettemin
duidelijk, dat een administratief besluit
waarbij wordt beslist dat een bepaalde
diensttijd bij de berekening van de pensioenjaren niet in aanmerking kan worden
genomen, of de afwijzing van een verzoek om toekenning van de in artikel 5
van bijlage VIII bij het Statuut voorziene

verhoging, de rechtspositie van de belanghebbende onmiddellijk en rechtstreeks aantast, ook indien dat besluit pas
later moet worden uitgevoerd. De ambtenaar heeft dus in beginsel een rechtmatig,
reeds bestaand en actueel belang om tegen een dergelijk besluit op te komen.
2. In het kader van een doorlopende discussie tussen een instelling en een ambtenaar
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mag deze laatste ervan uitgaan, dat de
administratie pas een definitief standpunt
heeft bepaald op het moment waarop hij
de eerste brief van de administratie ontvangt die een motivering van dat standpunt bevat. Eerst op dat moment begint
de dwingende statutaire termijn voor het
indienen van een klacht te lopen.
3. Een beroep is niet-ontvankelijk wanneer
het gericht is tegen een voorbereidende
handeling, met name een handeling die
tot de categorie administratieve inlichtingen behoort doordat zij verwijst naar een
later te nemen besluit, of die niet door
het tot aanstelling bevoegd gezag is verricht.

Een tot een ambtenaar gerichte brief
heeft met name dan niet het karakter van
een besluit, wanneer de schrijver ervan er
uitdrukkelijk op wijst, dat de aan de geadresseerde meegedeelde pensioenberekening indicatief is en nadere bevestiging
behoeft.

4. De klacht- en beroepstermijnen van de
artikelen 90 en 91 van het Statuut zijn
van openbare orde; de partijen of de
rechter kunnen er niet naar believen over
beschikken, aangezien zij zijn ingesteld
met het doel de duidelijkheid en zekerheid van rechtssituaties te verzekeren.
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