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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0117/2013, ingediend door Cristinel Corobana (Roemeense 
nationaliteit), namens de vereniging Freedom Smile, over vermeende 
discriminatie van Roemeense studenten in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat het Verenigd Koninkrijk Roemeense studenten discrimineert 
omdat zij speciale vergunningen nodig hebben om deeltijds te kunnen werken alsook over een 
particuliere ziektekostenverzekering moeten beschikken die evenwel ontbloot is van de op 
EU-niveau erkende algemene ziektekostendekking.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Indiener verwijst naar berichten in de Britse media dat Roemeense studenten in het VK 
worden gediscrimineerd, aangezien ze een vergunning (gele kaart) nodig hebben om te mogen 
werken in het VK en aangezien er van Roemeense en Bulgaarse studenten verwacht wordt dat 
ze beschikken over een particuliere ziektekostenverzekering. De op EU-niveau erkende 
algemene ziektekostendekking (indiener verwijst vermoedelijk naar de Europese 
ziekteverzekeringskaart) wordt door het grensagentschap van het VK niet aanvaard als bewijs 
van een brede ziektekostendekking. 

Indiener klaagt over het feit dat Roemeense en Bulgaarse studenten - in 2013 - een "gele 
kaart" moesten hebben om te mogen werken in het VK. In feite waren de 
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overgangsregelingen in de toetredingsverdragen voor Bulgarije en Roemenië van toepassing 
tot 31 december 2013. Daardoor konden lidstaten, als aan bepaalde voorwaarden werd 
voldaan, de toegang tot hun arbeidsmarkt voor Bulgaarse en Roemeense burgers tot eind 
december 2013 beperken. In juridische zin kwam de toepassing van de overgangsregelingen 
erop neer dat de lidstaten hun eigen nationale voorschriften inzake de toegang tot hun 
arbeidsmarkt bleven toepassen, en dat het EU-recht, met name artikel 45 VWEU en de 
artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EU) nr. 492/1011, niet van toepassing waren.

Het VK is dergelijke overgangsregelingen voor de toegang tot zijn arbeidsmarkt blijven 
toepassen tot 31 december 2013. Daarom moesten Roemeense burgers een vergunning 
aanvragen als ze wilden werken naast hun studie, tijdens de vakanties of als onderdeel van 
een beroepsopleiding. Dat het VK een vergunning verplicht stelde, was dus in 
overeenstemming met de EU-wetgeving. Sinds 1 januari 2014 hebben Roemeense en 
Bulgaarse burgers geen werkvergunning meer nodig om te mogen werken in het VK.

Verder beweert indiener ook dat Roemeense en Bulgaarse studenten een particuliere 
ziektekostenverzekering moeten hebben en dat de op EU-niveau erkende algemene 
ziektekostendekking niet aanvaard wordt. 

Volgens de EU-wetgeving betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 
(Verordening (EG) nr. 883/2004) wonen studenten die tijdelijk in de lidstaat verblijven waar 
ze studeren, officieel nog steeds in hun land van herkomst. 

De Europese ziekteverzekeringskaart biedt een brede ziektekostendekking als de EU-burger 
in kwestie zijn/haar woonplaats niet verplaatst naar het gastland in de zin van de 
coördinatieregels in Verordening (EG) nr. 883/2004 en als hij/zij de intentie heeft om terug te 
keren naar zijn/haar land van herkomst, bijvoorbeeld in geval van een studie of detachering 
naar een andere lidstaat.1

Als een student in het VK een Europese ziekteverzekeringskaart kan voorleggen, dan is dat 
dus het bewijs dat hij/zij beschikt over een brede ziektekostendekking. Volgens de gegevens 
op de website van de Britse regering2 wordt de Europese ziekteverzekeringskaart voor 
studenten aanvaard als bewijs van een brede ziektekostendekking.

Conclusie

De vereiste voor studenten om in 2013 een werkvergunning te hebben om te mogen werken in 
het VK was in overeenstemming met de EU-wetgeving. Sinds 1 januari 2014 geldt die 
vereiste niet meer.

Uit de gegevens die indiener heeft verstrekt over de vereisten voor ziektekostendekking en de 
beschikbare informatie over de procedures die in het VK worden toegepast, blijkt niet dat er 

                                               
1

COM(2009) 313 definitief. 
2 Zie de website van het grensagentschap van het VK over de gezondheidszorg en de bepalingen voor 
Roemeense en Bulgaarse burgers voor en na 1 januari 2014: 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/
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een schending is van de EU-wetgeving en van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in het bijzonder. 


