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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0184/2010 af Hartmut Hofmeister, tysk statsborger, om forlængelse 
af hans sundhedsforsikringsdækning fra Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) 
efter pensionering

1. Sammendrag

Andrageren, som arbejdede for Kommissionen mellem 1989 og 2009 som individuel ekspert 
(1989-2006) og som kontraktansat 2006-2009, anmoder om hjælp til fortsat dækning gennem 
Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) efter sin pensionering i februar 2010. Andrageren 
forklarer, at han søgte forsikring hos det tyske forsikringsselskab BEK (Barmer Ersatzkasse), 
hvor han var forsikret før 1989, men hans anmodning blev afvist, fordi JSIS blev anset for at 
være et privat forsikringsselskab. Andrageren hævder, at lønkontorets 
pensioneringsvejledning - 2008 lyder, at kontraktansatte i EU kan dækkes af JSIS, hvis de har 
arbejdet i tre år, mens Kommissionens personalevedtægt bestemmer, at en kontraktansat skal 
have arbejdet i mere end tre år. Andrageren oplyser, at han stolede på lønkontorets vejledning 
og ikke søgte forlængelse af sin kontrakt med Kommissionen. Han anser det for urimeligt, at 
han befinder sig i en situation, hvor han er nødt til at tegne en privat forsikring, som ville 
koste ham omkring 400 euro pr. måned, mens hans pension er 900 euro.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Kommissionen anerkender, at de oplysninger, der fremgår af pensioneringsvejledningen, 
ikke er tilstrækkeligt præcise. Vejledningen gennemgås i øjeblikket med henblik på at rette 
eventuelle misforståelser.



PE448.731v01-00 2/2 CM\829544DA.doc

DA

Kommissionen vil også gerne gøre opmærksomhed på, at personalevedtægten i alle tilfælde af 
søgsmål har forrang for interne dokumenter, som ikke har til formål at levere bindende 
oplysninger. Dette fremgår tydeligt af pensioneringsvejledningen, hvori det fastsættes, at 
vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte i Fællesskaberne i tilfælde af uenighed er de eneste gyldige tekster. 

Det skal endvidere indgå i overvejelserne, at andrageren selv fremhæver, at han var klar over, 
hvad personalevedtægten sagde i den forbindelse.

Endelig hævder andrageren, at han ikke søgte at få forlænget sin kontrakt, fordi han var 
overbevist om, at den treårige kontrakt berettigede ham til fordelene i JSIS, når han gik på 
pension. Det skal i den forbindelse fremhæves, at han rent faktisk ikke fik tilbudt en 
forlængelse af sin kontrakt, fordi han ikke havde bestået den CAST RELEX-eksamen, som 
var forudsætningen for en sådan forlængelse. Andragerens argument er derfor uden betydning 
i denne sammenhæng.

Kommissionen vil gerne understrege, at andragerens sag ikke er et isoleret tilfælde. Artikel 95 
i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (AØAF) kræver, at 
medarbejderen har arbejdet som kontraktansat eller under en anden type kontrakt, der 
indebærer obligatorisk dækning gennem JSIS, i mere end tre år. Der tages i denne 
sammenhæng derfor ikke højde for hans 17 år som individuel ekspert. 

Konklusioner

I betragtning af disse elementer og i overensstemmelse med artikel 95 i AØAF er det ikke 
muligt at udvide dækningen gennem JSIS under de nuværende omstændigheder. Efter sin 
pensionering har andrageren modtaget et certifikat, som bekræfter, at JSIS hverken er et 
offentligt sygesikringssystem eller et privat sygeforsikringsselskab, men at der fandtes en 
obligatorisk dækning for varigheden af medlemmets kontrakt med Kommissionen. Dette 
certifikat burde gøre det muligt for ham at blive accepteret hos de nationale 
sygesikringsmyndigheder, som er bekendt med denne sammenhæng."


