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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1218/2007, ingediend door Djordjevic Peter (Britse 
nationaliteit), over de dekking van ziektekostenverzekeringen van Britse 
staatsburgers in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Brits staatsburger, woont sinds 2005 in Frankrijk. Bij zijn vertrek uit het 
Verenigd Koninkrijk ontving hij een E106-formulier waarmee zijn ziektekosten tot 5 januari 
2008 werden gedekt door de Franse staat. Vervolgens hebben de Franse autoriteiten, bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van Richtlijn 2004/38, aangekondigd dat niet-Franse EU-
burgers die werkloos zijn (dat wil zeggen: mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog 
niet hebben bereikt of niet werkzaam zijn) zullen worden uitgesloten van het 
staatsgezondheidsstelsel. Indiener heeft geen recht meer op vergoeding van zijn ziektekosten 
door de staat en dient daarom een particuliere verzekering af te sluiten. Zijn echtgenote, die 
borstkanker heeft, is niet langer gedekt voor medische kosten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 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 
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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

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.


