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Betreft: Verzoekschrift 1186/2007 ingediend door Michael Cain (Britse nationaliteit), 
over een ziektekostenverzekering voor Britse staatsburgers in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener schetst de problemen die in Frankrijk woonachtige Engelse burgers hebben 
ondervonden vanwege veranderingen in de Franse ziektekostenverzekering (Couverture 
Maladie Universelle – CMU). Toen de CMU werd opgezet, was het lidmaatschap hiervan 
voor in Frankrijk wonende Britse staatsburgers verplicht. De Franse regering heeft echter 
onlangs aangekondigd dat zij Richtlijn 2004/38, naar de letter wil gaan uitvoeren. Dit houdt 
voor haar in dat burgers die recentelijk vanuit andere lidstaten in Frankrijk zijn gekomen, 
geen toegang tot het gezondheidsstelsel wordt verleend. Degenen die niet werken en nog niet
de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, moeten een particuliere verzekering afsluiten. 
De Franse regering heeft ook bekendgemaakt dat het een maatregel met terugwerkende kracht 
is en dat rechten van CMU-leden van bovengenoemde categorie vanaf 31 maart 2008 worden 
opgeschort. Bovendien moeten CMU-leden na 31 maart 2008 een particuliere verzekering 
afsluiten, totdat ze vijf jaar in Frankrijk wonen. Degenen die in het bezit zijn van een E106-
formulier verliezen hun rechten wanneer dit is verlopen. Indiener beweert dat het tot op heden 
niet mogelijk was in Frankrijk legaal een uitgebreide particuliere ziektekostenverzekering af 
te sluiten, dat wil zeggen dat bestaande regelingen zeer duur en zeer beperkt zijn. Mensen met 
een ernstige ziekte, zoals kanker of hartproblemen, die momenteel onder behandeling zijn, 
hebben niet langer recht op een overheidsverzekering en zullen zich waarschijnlijk geen 
particuliere verzekering kunnen veroorloven. Dan is er nog de kwestie van de Europese 
ziekteverzekeringskaart. Wie niet meer in het Verenigd Koninkrijk woont, kan deze niet meer 
via de Engelse instanties bemachtigen, wanneer deze eerst via de Franse instanties is 
verkregen. Zodra iemand geen recht meer heeft op lidmaatschap van het Franse stelsel, heeft 
hij in geen van beide landen nog recht op de Europese ziekteverzekeringskaart.

2. Ontvankelijkheid



PE414.253v01-00 2/3 CM\747374NL.doc

NL

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

De eerste indiener is een Britse staatsburger die sinds 2005 woonachtig is in Frankrijk. Toen 
hij het Verenigd Koninkrijk verliet, kreeg hij van de bevoegde Britse instelling een 
E106-formulier, dat hem het recht gaf zich in te schrijven bij de Franse zorgverzekeraar en tot 
5 januari 2008 gezondheidszorg te ontvangen in Frankrijk op kosten van de Britse 
ziektekostenverzekering. In 2007 kondigden de Franse autoriteiten bij de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2004/38/EG aan dat niet-werkende EU-onderdanen die in Frankrijk wonen en 
geen ouderdomspensioen of invaliditeitsuitkering ontvangen, zullen worden uitgesloten van 
de Couverture Maladie Universelle (CMU), een wettelijke ziektekostenverzekering.

Indiener en zijn vrouw, die borstkanker heeft, komen niet langer in aanmerking voor een 
ziektekostenverzekering in het VK; omdat zij dus niet tegen medische kosten verzekerd zijn, 
zijn zij genoodzaakt een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

De tweede indiener is eveneens een Britse staatsburger die in Frankrijk woont. Hij is lid van 
de CMU en heeft inkomensafhankelijke premies afgedragen. Hem is meegedeeld dat de 
Franse overheid besloten heeft EU-burgers die recentelijk in Frankrijk zijn gekomen geen 
toegang te verlenen tot de CMU. Hij beklaagt zich erover dat niet-werkende personen die nog 
niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt nu een volledige particuliere 
zorgverzekering moeten afsluiten en geen recht meer hebben, noch in het VK, noch in 
Frankrijk, op de Europese ziekteverzekeringskaart.

Volgens de Franse wetgeving (artikelen L380-1 en R380-1 van de wet inzake sociale 
zekerheid) valt iedereen die legaal in Frankrijk woonachtig is en niet onder een andere 
wettelijke ziektekostenverzekering valt, onder de CMU. De betrokkenen moeten aantonen dat 
zij meer dan drie maanden achtereen, zonder onderbrekingen, in Frankrijk hebben gewoond. 

In een circulaire over de CMU, gedateerd 23 november 2007, licht de Franse overheid toe hoe 
het begrip “legaal woonachtig” moet worden geïnterpreteerd: de betrokkenen moeten voldoen 
aan de twee voorwaarden die in Richtlijn 2004/38/EG worden gesteld, te weten (1) zij moeten 
over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij ten laste komen van 
het gastland en (2) zij moeten over een verzekering beschikken die de ziektekosten volledig 
dekt.

In antwoord op een verzoek om opheldering van de Commissiediensten legden de Franse 
autoriteiten uit dat EU-onderdanen die al vóór 27 november 2007 bij het CMU-stelsel waren 
aangesloten, ook in de toekomst onder de CMU zullen blijven vallen, omdat de facto is 
erkend dat zij legaal woonachtig zijn in Frankrijk. Personen die zich recentelijk in Frankrijk 
hebben gevestigd of die in Frankrijk willen gaan wonen en die in hun eigen land niet meer 
onder een wettelijke ziektekostenverzekering vallen, kunnen zich niet bij de CMU aansluiten 
en moeten zich particulier verzekeren.

Conclusies
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De diensten van de Commissie blijven bilateraal contact onderhouden met de Franse 
autoriteiten wat betreft het afstemmen van Verordening 1408/71 inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels met Richtlijn 2004/38/EG.


