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Voorwoord van de Voorzitter
Een jaar geleden had niemand kunnen vermoeden hoezeer het dagelijkse leven
van vrijwel iedere wereldburger zou worden beïnvloed door het onverwachte
verschijnen van een virus dat tot de Coronafamilie behoort. De consequenties
ervan zullen zich nog jarenlang doen voelen.
Voor onze vereniging waren de directe gevolgen dat we de ledenvergadering
moesten annuleren en dat de aangekondigde bestuurswisseling werd uitgesteld tot
volgend jaar. En omdat fysieke verplaatsingen en bijeenkomsten als gevolg van de
crisis nog steeds tot het minimum beperkt moeten worden, zal de traditionele
Nieuwjaarsborrel ook geen doorgang vinden. We hopen op betere tijden en die
zouden kunnen komen nu verschillende vaccins veelbelovende verwachtingen
wekken.
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen hoopt uw bestuur volgend jaar wel in
staat te zijn een jaarvergadering te organiseren en de bestuurswisseling te doen
plaatsvinden. U gelieve onze webstek, www.AIACE-nl.eu, in de gaten te houden.
We zijn van plan nieuwe ontwikkelingen daar zoveel mogelijk te melden.
In deze korte Nieuwsbrief verdere informatie over het mogelijke gebruik van een
CZ- kaart en enkele andere mededelingen.
De crisis heeft in de Europese Unie tot enige nieuwe initiatieven op financieel
gebied geleid die een jaar geleden niet voor mogelijk zouden zijn gehouden. Het
zou kunnen zijn dat de Europese samenwerking door de pandemie versterkt wordt!
Uw bestuur wenst U een goed 2021 toe en vooral een goede gezondheid.
Jan Mulder, voorzitter
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In dit nummer:
Naast het voorwoord van onze Voorzitter, is deze beknopte Nieuwsbrief gewijd aan
de invoering van een CZ-verzekeringskaart, de aanpassing van de pensioenen en
enig ander nieuws.
Het is u bekend dat Aiace-nl dit jaar €5000 heeft overgemaakt aan de Voedselbank.
In dit nummer de bedankbrief die we mochten ontvangen.
Uit het voorwoord hebt u al kunnen opmaken, dat de Nieuwjaarsborrel geen
doorgang vindt en dat nieuws over een jaarvergadering, al dan niet met een
excursie, niet voor februari/maart is te verwachten. Het is in deze Coronatijd niet
anders.
Toon Streppel, redacteur

Pensioenaanpassing 2020
Op 11 december jl. werd door de Commissie een besluit genomen over de
salaris/pensioenaanpassing, overeenkomstig artikel 65 en bijlage XI van het
Statuut van de Europese ambtenaren.
Op basis van de gegevens die door de lidstaten werden aangeleverd en
gecontroleerd door Eurostat, heeft de Commissie besloten dat voor de periode
juli 2019 tot en met juni 2020, deze aanpassing 0.7% bedraagt.
Het betreft hier de correctie voor de inflatie over deze periode.
De aanpassingscoëfficiënt voor Nederland stijgt voor de gepensioneerden van
111,3 naar 111,6. Deze coëfficiënt is alleen van toepassing op de
pensioenrechten opgebouwd voor 1 mei 2004.
U vindt het juiste bedrag van de nabetaling op uw pensioenafrekening van de
maand december.
De coronacrisis heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de
economische situatie in de EU. Op basis hiervan en zoals voorzien in Artikel 11
van bijlage IX van het Statuut, heeft de Commissie de zogenaamde
`Uitzonderingsclausule` toegepast.
Dit impliceert een bevriezing van een gedeelte van de pensioenaanpassing tot
een nog nader door de Commissie te bepalen datum en is afhankelijk van het
moment waarop de economie van de EU weer min of meer het gelijke niveau
heeft bereikt van vóór de crisis.
Uiteraard wordt u daar te zijner tijd over geïnformeerd.
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Het GSZV en de finale introductie van een CZ-kaart in Nederland
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t.
het invoeren van de CZ-zorgpas voor verzekerden bij het Gemeenschappelijk
Stelsel van Ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV).
De pilot fase is geleidelijk uitgebreid met de staf van het Gemeenschappelijk
Onderzoekcentrum in Petten en van het Europees Medicijnen Agentschap in
Amsterdam.
Dit heeft nuttige informatie opgeleverd, met als gevolg dat de er een aantal zaken
nog met CZ verhelderd zijn en de informatievoorziening beter kon worden
georganiseerd. Zo is gebleken dat er met name in de Randstad enige particuliere
ziekenhuizen en klinieken zijn waarmee CZ geen contract heeft, uit oogpunt van
prijs/kwaliteit. Deze staan vermeld in de info-nota. Zorg dus dat u altijd naar
reguliere zorginstellingen gaat met uw CZ-zorgpas.
Het CZ-project is vanaf 15 december 2020 opengesteld voor alle bij het GSZV
aangeslotenen. De leden in actieve dienst hebben een email ontvangen, de
gepensioneerden een brief met daarin een informatieve nota hoe het systeem gaat
werken en wat de leden moeten doen om een CZ-zorgpas aan te vragen.
Vanwege de eindejaardrukte bij zowel de Europese Commissie als bij CZ
(veranderingen in zorgverzekeringen worden in Nederland per 1 januari
doorgevoerd) is ervoor gekozen de CZ-zorgpassen vanaf 1 februari te verdelen.
De aanvraag is vanaf 15 december opengesteld, bij voorkeur in JSIS Online, maar
een schriftelijke aanvraag is ook mogelijk door middel van het formulier dat met de
brief is toegestuurd. Links naar de informatienota en het aanvraagformulier komen
ook beschikbaar op de site van AIACE.
Een punt van aandacht is het gegeven dat door een omissie in de Nederlandse
wetgeving het BSN-nummer niet mag worden gebruikt voor het controleren van de
identiteit van EU-ambtenaren en -gepensioneerden. Dit kan met name bij het
afrekenen bij de huisarts, maar soms ook bij apotheken en tandartsen, problemen
opleveren. Men zal u vragen de rekening zelf te betalen. U kunt deze rekening op
de traditionele wijze indienen.
Het lagere tarief zou u moeten worden aangerekend. Het feit dat men uw identiteit
niet kan controleren betekent niet dat uw aansluiting bij CZ niet geldig zou zijn!
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Het ligt in de verwachting dat dit probleem in de zomer van 2021 opgelost zal zijn.
Binnen AIACE wordt overlegd welke rol AIACE-NL kan spelen in de verdere
informatievoorziening over dit project aan de leden. Het bestuur stelt het op prijs
wanneer het deelgenoot zou worden gemaakt van uw eventueel positieve dan wel
negatieve ervaringen.

Wijziging in de uitvoeringsbepalingen van het Gemeenschappelijk Stelsel van
Ziektekostenverzekering van de EU (GSZV) voor wat betreft het recht op
terugbetaling van ziektekosten aan 100%

De leden van AIACE zullen bekend zijn met de regelgeving van terugbetaling
aan een tarief van 100% in geval van ernstige ziekte.
In art 72 van het ambtenarenstatuut worden een aantal ziekten specifiek
genoemd, tuberculose, kanker, poliomyelitis, ernstige geestesziekten en andere
ernstige ziektes die door het tot Aanstelling Bevoegde Gezag kunnen worden
bepaald na advies te hebben ingewonnen van de Medische Raad.
In de uitvoeringsbepalingen van het GSZV is bepaald dat het aandoeningen
betreft die in wisselende mate de volgende vier criteria combineren:
–

ongunstige prognose ten aanzien van de levenskansen;

–

chronisch verloop van de ziekte;

–
–

behoefte aan ingrijpende diagnostische en/of therapeutische
maatregelen;
bestaan of risico van ernstige handicap.

In het besluit van 12 mei 2020 heeft de Commissie de toepassing van deze vier
criteria nog eens verduidelijkt, dit naar aanleiding van een rapport van de
Ombudsman. Achtergrond van deze wijziging is het besef dat met name in het
geval van personen met een handicap een vergoeding van 100% op zijn plaats
zou zijn, maar het criterium van de ongunstige levensverwachting niet
noodzakelijkerwijze vervuld is.
Het besluit van 12 mei komt hieraan tegemoet. De analyse van de vier criteria
dient in het vervolg niet meer stuk voor stuk te gebeuren, maar de vier dienen in
hun samenhang te worden bekeken. Er wordt expliciet gesteld dat aan het
criterium van de ongunstige levensverwachting kan worden geacht voldaan te
zijn als de analyse van de andere drie criteria dat rechtvaardigen.
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Dit lijkt een subtiele wijziging, maar is van groot belang bij de toepassing in de
gehandicaptenzorg.
Een link naar de tekst van het volledige besluit C(2020) 3002 final wordt op de
AIACE site geplaatst.

Contributie 2021
Beste AIACE-Leden,
Ik verzoek u tussen 1 en 31 januari uw contributie voor 2021 over te maken. Deze
bedraagt € 35,00.
Ongeveer 140 leden hebben mij gemachtigd de bijdrage te innen. Hun machtigingen
zullen op 31 januari bij de bank worden ingediend.
Onze bankrekening : NL61 ABNA 0589 1082 04 ten name van Penningmeester
AIACE-NL, Apeldoorn
Ik wens u allen een hele goede jaarwisseling toe en een gezond 2021 .
Johan Mast
Penningmeester AIACE-NL
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Gift aan Voedselbanken Nederland
Aiace-Nl heeft op wens van de ALV een gift geschonken aan een
liefdadige instelling. De keuze is gevallen “Voedselbanken Nederland”.
Deze Instelling bedankt Aiace-Nl als volgt:
Geachte heer Mulder,
Van ons secretariaat begreep ik dat u telefonisch contact met hen heeft
gehad in verband met de prachtige schenking namens AIACE, de vereniging
van oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie. (….)
Graag wil ik via u alle overige leden van AIACE heel hartelijk bedanken voor
uw zeer genereuze donatie van € 5.000, een bedrag dat ons in staat stelt
twintig gezinnen, elke week, een jaar te ondersteunen met voedselhulp. Met
onze noodhulp helpen wij hen op weg naar het hervinden van hun
zelfredzaamheid. Van deze twintig gezinnen (ca 50 mensen) is ruim een
derde kind jonger dan 18 jaar.
Zoals u misschien weet, zijn wij allen vrijwilligers, inmiddels ruim 12.500 en
kennen derhalve geen loonkosten. U kunt erop vertrouwen dat uw gift wordt
besteed aan onze missie: voedsel verstekken aan mensen die dat (tijdelijk)
het hardste nodig hebben. Die missie gaat hand in hand met het tegengaan
van voedselverspilling omdat wij voedsel verstrekken dat anders vernietigd
zou worden terwijl het nog volledig voldoet aan de eisen van de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit.
Het lijkt onvoorstelbaar, maar ook Nederland kent ‘verborgen armoede’. Één
miljoen Nederlanders leven op of onder de armoedegrens en ca 400.000
daarvan komen in aanmerking voor hulp van de voedselbank. Schaamte
weerhoudt velen daarvan en daarom zetten wij in op het bereiken van juist
die groep.
Uw bijdrage is voor ons belangrijk en wij zijn daar dankbaar voor, niet in de
laatste plaats namens onze klanten.(…)
Met hartelijke groeten,
Caroline van der Graaf-Scheffer,
Bestuurslid Voedselbanken Nederland
www.voedselbankennederland .nl
Donaties graag op bankrekeningnummer: NL21RABO0107150824, onder
vermelding van ”Gift”
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Colofon
Nieuwsbrief AIACE-NL
Verschijnt periodiek ter informatie van de leden van AIACE-NL
Redactie: Toon Streppel toon.streppel@gmail.com Vermenigvuldiging en verzending: dit keer door
onze penningmeester cs

Postadres: Huis van Europa, Ter attentie van AIACE-NL, Korte Vijverberg 5-6,
2513AB Den Haag
Bank: IBAN: NL61ABNA0589108204 (BIC: ABNANL2A) t.n.v. Penningmeester
AIACE-NL, Apeldoorn.
Bestuurssamenstelling:
voorzitter
Ir. Jan Mulder,
M: 06 532 685 08
irjmulder@gmail.com
ondervoorzitter en “ambassadeur” bij PMO
Bas van Helden,
T: 026 48 2199 88
bas.vanhelden@hotmail.com
secretaris
Cees Burger
T: 070-3817867, M: 06 83600722 cjmburger@gmail.com
penningmeester
Johan Mast
T: 055 843 22 56, M: 06 53 99 53 62
j.d.mast@kpnmail.nl
bestuursleden
Pieter van Steekelenburg T: 0475-212094
steekpi@ziggo.nl
Sybren Singelsma M. 0032 497437318
sybren.singelsma@gmail.com
Afvaardiging naar de Raad van Bestuur AIACE Int:
Leden: Voorzitter en vice-voorzitter, plv. lid: C. Burger
Correspondent VOX AIACE: wordt voorlopig door de voorzitter waargenomen.
Betrekkingen met de Nederlandse overheid: voorzitter en ondervoorzitter
Website: www.aiace.nl ; webmaster: toon.streppel@gmail.com
Hebt u nieuwtjes, suggesties of opmerkingen die een plaatsje in de Nieuwsbrief
verdienen, mail die dan aan de redacteur/ webmaster of stuur ze aan het bovenvermelde
postadres.
Vrijwaringsclausule: De Nieuwsbrief bevat informatie en wenken die met de meeste
zorgvuldigheid zijn samengesteld. Aan de inhoud van de artikelen kunnen evenwel geen
rechten worden ontleend. Redac- tie en bestuur kunnen geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor de mogelijke gevolgen die zouden kun- nen voortvloeien uit het gebruik
van de in deze uitgave opgenomen informatie.
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