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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1121/2011, ingediend door Hans-Peter Oppinger (Duitse 
nationaliteit), over zijn recht – als gepensioneerd lid van het Duitse leger – op 
dekking door een zorgverzekering in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die diende bij het Duitse leger, is in 2004 met pensioen gegaan en nadien verhuisd 
naar Frankrijk. Het ziektekostenstelsel voor leden van het Duitse leger is kennelijk nogal 
veeleisend. Het bepaalt dat er geen recht bestaat op dekking van een reguliere 
ziektekostenverzekering in Frankrijk. De Duitse autoriteiten weigeren hem het formulier S1 te 
verstrekken. Hij was dan ook verplicht een aparte verzekering af te sluiten onder een ander 
stelsel en aanzienlijke kwartaalpremies te betalen. Hij vraagt het Parlement om hulp bij het 
verkrijgen van dezelfde rechten als andere burgers die in Duitsland gewoond en gewerkt 
hebben en als gepensioneerde in Frankrijk wonen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Over het algemeen voorziet het EU-recht op het gebied van sociale zekerheid in de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, maar niet in de harmonisatie ervan. Het EU-recht 
geeft de lidstaten de volle bevoegdheid om hun socialezekerheidsstelsels te organiseren. 
Iedere lidstaat mag dus zelf de voorwaarden bepalen waaronder sociale uitkeringen worden 
toegekend en/of terugbetaald. Bij de uitoefening van die bevoegdheid moeten de lidstaten 
echter rekening houden met het recht van de Unie, en meer bepaald met Verordening (EG) nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. De hierin vastgestelde 
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regels waarborgen dat bij de toepassing van de verschillende nationale wetten de 
grondbeginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie worden geëerbiedigd. 

Voor zover de Commissie weet, en zoals indiener verklaart, sluit het ziektekostenstelsel voor 
werknemers van het Duitse leger aan bij het stelsel voor ambtenaren in Duitsland. Duitsland 
kent een bijzonder ziektestelsel voor ambtenaren, zoals vermeld in bijlage 2 van Verordening 
(EG) nr. 987/2009. De betrokken bijlage vermeldt de bijzondere stelsels voor ambtenaren 
waarop de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 - onder meer wat 
verstrekkingen bij ziekte betreft - niet van toepassing zijn. Bijgevolg zijn deze bepalingen van 
het EU-recht niet van toepassing op het ziekteverzekeringsstelsel voor militaire diensten in 
Duitsland. Het is daarom niet mogelijk uit hoofde van de coördinatieregels van de EU een 
S1-formulier te verkrijgen om een ziekteverzekering af te sluiten bij een instelling in 
Frankrijk.

Duitsland heeft de Commissie er evenwel op gewezen dat het Duitse ziektestelsel voor 
ambtenaren gunstig is voor de daaronder vallende personen. Volgens de informatie waarover 
de Commissie beschikt, voorziet de Duitse ziekteverzekeringsinstelling voor ambtenaren in de 
terugbetaling van de kosten van in andere lidstaten ontvangen gezondheidszorg op basis van 
de Duitse terugbetalingstarieven. Deze tarieven zouden, voor wie er recht op heeft, gunstiger 
zijn dan de tarieven die gelden als de coördinatieregels van de EU worden toegepast. 

De EU-regels inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels zijn niet van toepassing op 
het onderhavige geval. Indiener valt onder een bijzonder ziektestelsel in Duitsland, zoals 
vermeld in bijlage 2 van Verordening (EG) nr. 987/2009. De bepalingen inzake 
verstrekkingen bij ziekte van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn daarom niet op hem van 
toepassing. Op grond van de informatie waarover de Commissie beschikt, komt indiener 
echter in aanmerking voor de terugbetaling van de kosten van de gezondheidszorg die hijzelf 
en zijn familie ontvangen in andere lidstaten, dit op basis van het bijzondere ziektestelsel voor 
ambtenaren in Duitsland, waardoor indiener in veel opzichten kan bogen op gunstigere 
tarieven dan het geval zou zijn bij de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004.


