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GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juni 2014 — BN/Parlement
(Zaak F-24/12) (1)
(Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep tot nietigverklaring — Ambtenaar van de rang AD 14 die
ambt van hoofd van een eenheid vervult — Bewering van psychisch geweld door directeur-generaal —
Uitoefening van mobiliteit — Weigering om aanstelling in post van adviseur te accepteren in ander
directoraat-generaal met verlies van de hogere bezoldiging van hoofd van een eenheid — Besluit tot
voorlopige overplaatsing naar een ander ambt van adviseur — Dienstbelang — Regel van
overeenstemming tussen rang en ambt — Beroep tot schadevergoeding — Schade als gevolg van gedraging
die geen besluit vormt)
(2014/C 253/93)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: BN (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Rodrigues, A. Tymen en A. Blot, advocaten, vervolgens
S. Rodrigues en A. Tymen, advocaten)
Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk O. Caisou-Rousseau en J. F. de Wachter, vervolgens
O. Caisou-Rousseau en V. Montebello-Demogeot)

Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de president van het Europees Parlement om de verzoekende partij binnen
hetzelfde directoraat-generaal van het Parlement over te plaatsen van de post van hoofd van een eenheid naar de post van
adviseur van de directeur van een directie en verzoek om schadevergoeding wegens psychisch geweld

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Het Europees Parlement draagt al zijn eigen kosten en wordt verwezen in alle kosten van BN.

(1)

PB C 138 van 12.5.2012, blz. 36.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 juni 2014 — Sumberaz SotteWedemeijer/Europol
(Zaak F-119/12) (1)
(Openbare dienst — Personeel van Europol — Europol overeenkomst — Statuut van personeelsleden van
Europol — Besluit 2009/371/JAI — Toepassing van de RAP op Europol functionarissen — Nietverlenging van overeenkomst van tijdelijk functionaris voor bepaalde tijd — Weigering van overeenkomst
van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd)
(2014/C 253/94)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Nederland) (vertegenwoordiger: J.-J. Ghosez, advocaat)
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Verwerende partij: Europese Politiedienst (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden,
vervolgens J. Arnould, D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van het besluit van Europol om verzoeksters overeenkomst niet voor onbepaalde tijd te
verlengen en verzoek om Europol te veroordelen tot betaling van het verschil tussen de bezoldiging die zij bij Europol had
kunnen blijven ontvangen en elke andere vergoeding die zij daadwerkelijk heeft ontvangen

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Sumberaz Sotte-Wedemeijer draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Politiedienst.

(1)

PB C 379 van 8.12.2012, blz. 36.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 juni 2014 — Coutureau/
Europol
(Zaak F-120/12) (1)
(Openbare dienst — Personeel van Europol — Europol overeenkomst — Statuut van personeelsleden van
Europol — Besluit 2009/371/JAI — Toepassing van de RAP op Europol functionarissen — Nietverlenging van overeenkomst van tijdelijk functionaris voor bepaalde tijd — Weigering van overeenkomst
van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd)
(2014/C 253/95)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Christèle Coutureau (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordiger: J.-J. Ghosez, advocaat)
Verwerende partij: Europese Politiedienst (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden,
vervolgens J. Arnould, D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek om nietigverklaring van het besluit van Europol om verzoeksters overeenkomst niet voor onbepaalde tijd te
verlengen en verzoek om Europol te veroordelen tot betaling van het verschil tussen de bezoldiging die zij bij Europol had
kunnen blijven ontvangen en elke andere vergoeding die zij daadwerkelijk heeft ontvangen

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Coutureau zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Politiedienst.

(1)

PB C 379 van 8.8.2012, blz. 36.

