Zaak T-110/89

G. Pincherle
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Ambtenaar — Sociale zekerheid — Artikel 72 Statuut —
Uitvoeringsbepalingen — Vergoeding van ziektekosten —
Gelijke behandeling"

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 juli 1991
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Samenvatting van het arrest
1. Ambtenaren — Sociale zekerheid — Ziektekostenverzekering — Ziektekosten — Maximumbedragen voor vergoeding — Toelaatbaarheid — Voorwaarden
(Ambtenarenstatuut, art. 72)
2. Ambtenaren — Beroep — Beroep strekkende tot toetsing van wettigheid van normatieve
bepaling, zonder bezwarend besluit — Niet-ontvankelijkheid
(Ambtenarenstatuut, art. 91)
3. Ambtenaren — Sociale zekerheid — Ziektekostenverzekering — Ziektekosten — Vergoeding — Verplichtingen van de instellingen — Naleving van beginsel van gelijke behandeling
(Ambtenarenstatuut, art. 72)

1. Artikel 72 van het Statuut geeft de recht
hebbenden van het gemeenschappelijk
stelsel van ziektekostenverzekering geen
recht op een vergoeding van 80 of 85%
van de gemaakte kosten, afhankelijk van
de soort prestatie. Deze percentages leg

gen de bovengrens van de vergoedingen
vast. Het zijn geen minimumtarieven en
zij verplichten de instellingen derhalve
niet om de kosten van de belanghebben
den in alle gevallen volgens de aangege
ven percentages te vergoeden.
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De vaststelling van de maximumbedragen
voor de vergoedingen in de uitvoerings
bepalingen, teneinde het financiële even
wicht van het gemeenschappelijk stelsel
van ziektekostenverzekering te waarbor
gen, levert geen schending van artikel 71
van het Statuut op, voor zover de ge
meenschapsinstellingen bij het vaststellen
van deze maxima het beginsel van sociale
zekerheid dat aan artikel 72 van het Sta
tuut ten grondslag ligt, in acht nemen.

2. In het kader van een beroep krachtens
artikel 91 van het Statuut is het Gerecht
slechts bevoegd om de wettigheid van
een voor de ambtenaar bezwarende han
deling te toetsen en kan het zich, bij ont
breken van een bijzondere toepassings
maatregel, niet in abstracto uitspreken
over de wettigheid van een voorschrift
van algemene strekking.

3. Het beginsel van gelijke behandeling ver
plicht de gemeenschapsinstellingen maat
regelen te nemen tegen de situatie van
ongelijkheid die zich voordoet voor de
rechthebbenden van het gemeenschappe
lijk stelsel van ziektekostenverzekering,
die in bepaalde Lid-Staten van de Ge
meenschap hogere ziektekosten hebben
te dragen.

De instellingen kunnen echter niet wor
den verplicht over te gaan tot een onmid
dellijke verhoging van de vergoedingen
die aan de betrokken ambtenaren wor
den toegekend, te meer daar het finan
ciële evenwicht van het stelsel moet wor
den bewaard. Zij moeten daarentegen
met de nodige voortvarendheid overleg
plegen over een passende herziening van
de Regeling inzake de ziektekostenverze
kering waardoor de naleving van het be
ginsel van gelijke behandeling wordt ge
waarborgd.

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
12 juli 1991 *

In zaak T-110/89,
G. Pincherle, ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
wonende te Brussel, vertegenwoordigd door G. Marchesini, advocaat bij de Corte
di Cassazione, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij E. Arendt, Avenue
Marie-Thérèse 4,

verzoeker,
ondersteund door
* Procestaal: Italiaans.
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