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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een momenteel in Spanje woonachtige Italiaans staatsburger, geeft een beknopte 
uiteenzetting van de problemen met de autoriteiten van de regio Emilia-Romagna bij de 
afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart. Het enige dat deze afgaven was een tijdelijk 
certificaat in het Italiaans waar hij klaarblijkelijk niets aan heeft. Ook is hij van mening dat hij 
als elke andere Europese burger recht op een Europese ziekteverzekeringskaart heeft.

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

De Europese ziekteverzekeringskaart dient als bewijs dat de houder van de kaart verzekerd is 
bij het openbaar zorgverzekeringsstelsel van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de 
Europese Economische Ruimte (EER), en daarom recht heeft op geneeskundige zorg die om 
medische redenen noodzakelijk is tijdens een tijdelijk verblijf in een andere EU-/EER-lidstaat, 
rekening houdende met de aard van de verstrekkingen en de verwachte duur van het verblijf. 
De kaart vormt een bewijs dat iemand verzekerd is in de zin van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en geeft de houder 
het recht op dezelfde manier behandeld te worden als andere mensen die binnen het 
zorgverzekeringsstelsel van het land van het tijdelijk verblijf zijn verzekerd.
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Om in aanmerking te komen voor een kaart, moet de persoon in kwestie gedekt zijn door een 
openbaar zorgverzekeringsstelsel in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen of Zwitserland. Burgers kunnen de Europese ziekteverzekeringskaart verkrijgen 
door contact op te nemen met de zorgverzekeringsinstelling van de lidstaat waar zij verzekerd 
zijn. Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, wordt de Europese 
ziekteverzekeringskaart in Italië in beginsel afgegeven aan iedereen die daar verzekerd is, 
aangezien deze wordt afgedrukt op de achterkant van de nationale ziekteverzekeringskaart1. 
Gezien het feit dat indiener in Spanje woont, moet hij eerst duidelijkheid krijgen over welk 
land verantwoordelijk is voor zijn sociale zekerheid. Afhankelijk van zijn economische status 
zou Spanje verantwoordelijk kunnen zijn voor zijn verstrekkingen bij ziekte en voor de afgifte 
van zijn Europese ziekteverzekeringsstaat. De socialezekerheidsinstellingen onderzoeken in 
overeenstemming met de EU-voorschriften van Verordening (EG) nr. 883/20042 onder de 
wetgeving van welk land de burger verzekerd is.

Een andere door indiener aangekaarte kwestie is dat hij niets aan het in het Italiaans gestelde 
voorlopig ziekteverzekeringsbewijs zou hebben; hij meende dat dit niet in andere EU-landen 
zou worden erkend. Het moet echter worden benadrukt dat het voorlopig 
ziekteverzekeringsbewijs een document is dat gelijkwaardig is aan een Europese 
ziekteverzekeringskaart. Het doet dienst als vervangend document wanneer een houder van de 
Europese ziekteverzekeringskaart deze kaart vergeet of verliest, of wanneer de 
zorgverzekeraar de aanvrager niet van een Europese ziekteverzekeringskaart kan voorzien 
voordat de aanvrager het land verlaat. Bij het ontbreken van verdere gegevens wijst de afgifte 
van een voorlopig ziekteverzekeringsbewijs door de Italiaanse autoriteiten niet op een 
schending van de EU-wetgeving.

Conclusie

Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat de door indiener verstrekte 
informatie niet duidt op een schending van de EU-wetgeving, en meer in het bijzonder van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Indiener heeft recht op een Europese ziekteverzekeringskaart van de autoriteiten van de 
lidstaat waarvan hij onder het socialezekerheidsstelsel valt. Indiener wordt aangeraden bij de 
autoriteiten na te gaan of hij nog door de Italiaanse zorgverzekering wordt gedekt, of onder 
het stelsel van het land van zijn woonplaats (Spanje) valt. Ten slotte is het feit dat de 
autoriteiten het voorlopig ziekteverzekeringsbewijs, dat gelijkwaardig is aan de Europese 
ziekteverzekeringskaart, afgeven in hun nationale taal, niet in strijd met de EU-wetgeving.

                                               
1 Zie op de website van DG EMPL "Hoe kunt u de kaart herkennen": 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=nl&albumId=32
2 Zie voor een overzicht de website van DG EMPL 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=nl en het "Uw Europa"-portaal: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_nl.htm


