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Betreft: Verzoekschrift 1475/2012, ingediend door H.H. (Duitse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie van gepensioneerden in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat gepensioneerden drie maanden de tijd hebben om de verplichte 
ziektekostenverzekering op te zeggen en zich aan te melden bij een particuliere of vrijwillige 
ziektekostenverzekering. Als deze drie maanden zijn verstreken, kunnen zij de verplichte 
verzekering niet meer opzeggen, terwijl werkende mensen dat onder bepaalde 
omstandigheden wel kunnen. Indiener beschouwt dit als ongelijke behandeling en 
discriminatie van gepensioneerden, die bovendien in een sterk benadeelde positie kunnen 
komen te verkeren als zij proberen medische kosten vergoed te krijgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2013

Indiener brengt de vraag te berde of de termijn van drie maanden, gerekend vanaf de datum 
van de pensioenaanvraag, voor Duitse gepensioneerden om zich aan te melden bij een 
particuliere verzekering of ervoor te kiezen bij de verplichte verzekering te blijven, geen 
discriminatie vormt in vergelijking met de situatie van werkende mensen voor wie een langere
periode van twee jaar geldt voor hetzelfde besluit.

Opmerkingen van de Commissie

Er is uitgebreid juridisch onderzoek verricht naar de vraag of deze kwestie onder de 
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antidiscriminatiewetgeving van de EU valt. Dit is niet het geval.

In het Unierecht worden de socialezekerheidsstelsels slechts gecoördineerd, wanneer 
werknemers gebruik maken van hun recht op vrij verkeer naar andere lidstaten. Het laat de 
bevoegdheid van de lidstaten onverlet om hun socialezekerheidsstelsels te organiseren. Bij 
ontstentenis van harmonisatie op Unieniveau moeten in de wetgeving van elk land de 
voorwaarden worden vastgelegd waaronder de socialezekerheidsuitkeringen worden verleend. 
Hiertoe behoren de soorten verzekeringen tegen ziektekosten die voor gepensioneerden open 
staan en de voorwaarden om hiertussen de kiezen.

Conclusie

De Commissie betreurt het feit dat zij rekwestrant niet kan helpen. De opzet van de 
socialebeschermingsstelsels blijft de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Derhalve is de 
Commissie niet bij machte om de praktijken van de lidstaten op dit gebied te herzien.


