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Betreft: Verzoekschrift 1644/2012, ingediend door Alberto Puglia (Italiaanse 
nationaliteit), over problemen met zijn ziektekostenverzekering in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Italiaan, maar woont in Duitsland. Hij ontvangt een pensioen van Duitsland alsook 
van Italië. Indiener heeft aan de hand van een E121-formulier een ziektekostenverzekering 
aangevraagd bij de Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) in München. Indiener heeft een 
operatie ondergaan en ontving een factuur waarop stond vermeld dat hij niet verzekerd was. 
Indiener is van oordeel dat hij in Duitsland verzekerd zou moeten zijn en stelt dat de Duitse 
autoriteiten onder meer Verordeningen 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels schenden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

De Commissie heeft op 30 november 2012 een identieke klacht ontvangen van dezelfde 
burger. Indiener heeft uitleg ontvangen over de EU-wetgeving op het vlak van sociale 
zekerheid, namelijk Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009, en de 
regels met betrekking tot gezondheidszorg voor dubbelgepensioneerden krachtens deze 
wetgeving.

Op basis van artikel 24 van Verordening (EG) nr. 883/2004 heeft een gepensioneerde in een 
situatie zoals die van indiener, recht op verstrekkingen krachtens de wetgeving van de lidstaat 
waar hij woont. Om krachtens de EU-regels gezondheidszorg te ontvangen in de lidstaat van 
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verblijf, moet de gepensioneerde zich registreren bij de instelling van de lidstaat van verblijf 
door middel van een E121-formulier (nu S1-formulier) dat werd uitgegeven door de bevoegde 
instelling in de lidstaat waar hij verzekerd is. Voor de in de lidstaat van verblijf ontvangen 
verstrekkingen wordt de instelling van de lidstaat van verblijf terugbetaald door de bevoegde 
instelling in de lidstaat waar de patiënt verzekerd is (overeenkomstig artikel 35 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004).

In het licht van bovenstaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat Duitsland in het 
geval van indiener de EU-regels fout heeft toegepast. Aangezien in de eerste plaats de 
lidstaten de correcte toepassing van de EU-wetgeving moeten garanderen, heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Duitse autoriteiten om verduidelijkingen te vragen 
over de in het geval van indiener gebruikte praktijken.

In hun antwoord van 3 juli 2013 hebben de Duitse autoriteiten toegegeven dat de EU-
wetgeving in het geval van indiener fout werd toegepast en hebben zij meegedeeld dat het 
door indiener ingediende S1-formulier ondertussen werd erkend door de Duitse instelling. De 
Duitse autoriteiten hebben eveneens meegedeeld dat de nationale procedures met betrekking 
tot de registratie voor gezondheidszorg door middel van een S1-formulier van personen die 
van twee lidstaten een pensioen ontvangen, momenteel worden herzien. De Commissie heeft 
indiener geïnformeerd over de door de Duitse autoriteiten verstrekte informatie. 

Conclusie

De Commissie heeft geen andere soortgelijke klachten ontvangen over Duitsland. De situatie 
van indiener lijkt betrekking te hebben op een specifiek geval eerder dan een algemene 
verkeerde toepassing van EU-wetgeving door Duitsland. Daarom ziet de Commissie geen 
reden om een inbreukprocedure te starten tegen Duitsland. De Commissie is van mening dat 
de zaak van indiener op positieve wijze werd opgelost en beschouwt deze daarom als 
gesloten.


