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Betreft: Verzoekschrift 0184/2010, ingediend door Hartmut Hofmeister (Duitse 
nationaliteit), over het uitbreiden van de dekking van zijn zorgverzekering onder 
het Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) na zijn pensionering

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die van 1989 tot 2009 werkzaam was voor de Europese Commissie – eerst als 
individueel deskundige (1989-2006) en later als arbeidscontractant (2006-2009) – vraagt om 
hulp omdat hij na zijn pensionering in februari 2010 verzekerd wil blijven onder het 
gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (Joint Sickness Insurance Scheme, 
afgekort JSIS). Indiener legt uit dat hij zich heeft aangemeld bij de Duitse zorgverzekeraar 
BEK (Barmer Ersatzkasse), waar hij voor 1989 verzekerd was. Deze verzekeraar heeft zijn 
aanmelding echter afgewezen omdat het JSIS een particuliere verzekering zou zijn. Volgens 
indiener staat in de pensioengids 2008 van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van 
de individuele rechten (PMO) dat arbeidscontractanten van de Europese Commissie in 
aanmerking komen voor het JSIS als zij drie jaar hebben gewerkt, terwijl in het 
personeelsreglement van de Commissie is bepaald dat een arbeidscontractant meer dan drie 
jaar moet hebben gewerkt. Indiener voert aan dat hij is afgegaan op de PMO-pensioengids en 
heeft afgezien van een verlenging van zijn contract met de Commissie. Hij vindt het oneerlijk 
dat hij nu een particuliere verzekering moet afsluiten, wat hem ongeveer EUR 400 per maand 
zou kosten terwijl hij een maandelijks pensioen ontvangt van slechts EUR 900.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.
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De Commissie erkent dat de informatie die in de pensioengids wordt gegeven, onvoldoende 
precies is. Deze gids wordt momenteel herzien teneinde eventuele misverstanden recht te 
zetten.

Verder wil de Commissie erop wijzen dat in alle rechtszaken het Statuut voorrang heeft boven 
interne documenten, die geen bindende informatie geven. Dit is in de pensioengids duidelijk 
aangegeven met de volgende verklaring: "In geval van een geschil worden het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen als de enige authentieke teksten 
beschouwd". 

Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat indiener er zelf op wijst dat hij zich 
bewust was van de bepalingen van het Statuut in deze zaak.

Tot slot voert indiener aan dat hij heeft afgezien van een verlenging van zijn contract omdat 
hij ervan overtuigd was dat het contract van drie jaar hem na zijn pensionering recht gaf op 
een JSIS-uitkering. Het is van belang op te merken dat hem geen verlenging van zijn contract 
is aangeboden, aangezien hij niet geslaagd was voor zijn CAST RELEX-examen, wat een 
vereiste was voor een dergelijke verlenging. Daarom is het argument van indiener in deze 
context niet van toepassing.

De Commissie wil graag onderstrepen dat het geval van indiener niet op zichzelf staat. Artikel 
95 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen vereist dat een werknemer gedurende meer dan drie jaar moet hebben 
gewerkt als arbeidscontractant of onder een ander type contract waarbij dekking door het JSIS 
verplicht is. Daarom worden de zeventien jaar die hij als individueel deskundige heeft 
gewerkt, voor dit doel niet meegeteld. 

Conclusies

Deze overwegingen in aanmerking nemend en overeenkomstig artikel 95 van de genoemde
regeling, is het in de gegeven omstandigheden niet mogelijk de dekking door de JSIS te 
verlengen. Bij zijn pensionering heeft indiener een certificaat ontvangen waarin wordt 
bevestigd dat het JSIS geen publiek zorgverzekeringsstelsel of een particuliere 
ziektekostenverzekering is, maar dat er sprake was van verplichte dekking gedurende de 
looptijd van het contract van de medewerker met de Europese Commissie. Met dit certificaat 
zou hij door de nationale zorgverzekeringsorganen moeten worden geaccepteerd, die op de 
hoogte zijn van de context.


