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Samenvatting van het arrest
1. Ambtenaren — Kostenvergoeding — Inrichüngsvergoeding — Vrijwillige beëindiging van
dienst vóór verstrijken van tijdvak van twee jaar — Terugbetaling door ambtenaar — Aanvangstijdstip van tijdvak — Datum van indiensttreding bij Gemeenschappen
(Ambtenarenstatuut, bijlage VII, artikel 5, lid })
2. Ambtenaren — Kostenvergoeding — Inrichüngsvergoeding — Vrijwillige beëindiging van
dienst vóór verstrijken van tijdvak van twee jaar— Terugbetaling door ambtenaar— Doel
(Ambtenarenstatuut, bijlage VII, artikel 5, lid 5)
3. Ambtenaren — Kostenvergoeding — Inrichtingsvergoeding — Toekenningsvoorwaarden —
Ambtenaar die zich met zijn gezin vestigt
(Ambtenarenstatuut, bijlage VII, artikel 5, lid 3)
1. Het in artikel 5, lid 5, van bijlage VII
bij het Ambtenarenstatuut bedoelde tijdvak van twee jaar moet worden berekend
vanaf de indiensttreding van de betrokkene bij de Gemeenschappen, en niet
vanaf de indiensttreding die tot toekenning van de inrichtingsvergoeding leidt.

van het tijdvak van twee jaar, wanneer de
betrokkene eigener beweging de dienst
van de Gemeenschappen verlaat, is niet
bedoeld om rekening te houden met de
duur van de vestiging, want de kosten
van vestiging van korte duur zijn dezelfde als die van vestiging voor een langere periode.

2. De terugbetaling door de ambtenaar van
een gedeelte van de inrichtingsvergoeding, naar rato van het resterende deel

Het doel ervan is, de gehele bij de tewerkstelling van de ambtenaar in een
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ding slechts ten laste van de Gemeenschappen te brengen, voor zover het
dienstverband tussen de Gemeenschappen
en de ambtenaar voldoende is geconsolideerd door een tijdsverloop van twee jaar
in dienst van de Gemeenschappen. Daarentegen komt de inrichtingsvergoeding
slechts gedeeltelijk ten laste van de Gemeenschappen, wanneer de ambtenaar
minder dan twee jaar na zijn indiensttreding de Gemeenschappen verlaat. Een
goed beheer van de openbare middelen
laat immers niet toe, dat de Gemeenschappen de inrichtingsvergoeding van

een ambtenaar wiens dienstverband door
zijn eigen toedoen niet kon worden geconsolideerd, geheel voor hun rekening
nemen.
3. Wanneer is bewezen dat de ambtenaar
en zijn gezin zich hebben gevestigd, behoeft de ambtenaar noch het bestaan van
werkelijke uitgaven noch de duur van de
vestiging van zijn gezin aan te tonen om
in aanmerking te komen voor een inrichtingsvergoeding ten bedrage van twee
maanden basissalaris.
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