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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1600/2009, ingediend door Román Jiménez Gil (Spaanse 
nationaliteit), namens Puma 22, een vereniging van Britse expats, gesteund door 
100 medeondertekenaars, over het recht op gezondheidszorg van Europese 
vervroegd gepensioneerden die in de autonome gemeenschap van Valencia wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 2002 heeft Valencia via rondzendbrief 1/2002 van de autonome gemeenschap van Valencia 
aan EU-burgers die in de provincies Alicante, Castellón en Valencia woonden en daar niet 
werkten maar met vervroegd pensioen waren, het recht gegeven op universele 
gezondheidszorg. Deze rondzendbrief is op 5 juni 2008 ingetrokken en vervangen door de 
nieuwe zorgverzekeringswet. De personen die door deze maatregel zijn getroffen, zijn 
personen die geen toegang hebben tot het Britse nationale gezondheidszorgsysteem via een 
E121 of E108 en in Spanje geen socialezekerheidsbijdragen betalen. Het merendeel daarvan 
zijn vervroegd gepensioneerden. In november 2009 moesten vervroegd gepensioneerden aan 
de Valenciaanse overheid een jaarlijkse bijdrage van 1 080 euro per persoon of 2 160 euro per 
koppel betalen om een beroep te kunnen doen op de door de Servicio Valenciano de Salud 
verstrekte gezondheidszorg. De Britse overheid heeft aan zijn vervroegd gepensioneerden 
gevraagd om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten tot ze de pensioenleeftijd 
hebben bereikt. Vanaf dat moment hebben ze namelijk automatisch recht hebben op medische 
dienstverlening. Indieners zijn van mening dat de door de Valenciaanse overheid vereiste 
jaarlijkse bijdrage oneerlijk is en verzoeken om gratis gezondheidszorg.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010
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Het staat de lidstaten vrij de details van hun eigen nationale socialezekerheidsstelsel in te 
vullen. De lidstaten bepalen dus zelf welke uitkeringen kunnen worden aangevraagd, wie 
hiervoor in aanmerking komen, hoe de uitkeringen worden berekend en welke bijdragen 
moeten worden betaald. In het Gemeenschapsrecht, en dan met name in Verordening (EG) nr. 
883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen 
vastgelegd waaraan alle nationale autoriteiten moeten voldoen bij het toepassen van nationale 
wetgeving. Deze regels waarborgen dat bij de toepassing van de verschillende nationale 
wetten de grondbeginselen van gelijke behandeling en niet-discriminatie in acht worden 
genomen.

Indieners vallen in de categorie van niet-actieve personen. Niet-actieve personen vallen in 
beginsel onder de regels met betrekking tot de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. De 
wetten die op deze personen van toepassing zijn, zijn de wetten van het land waarin zij 
wonen. In de context van socialezekerheidsregels wordt het land waarin een persoon woont 
door de socialezekerheidsinstellingen vastgesteld op basis van het "centrum van belangen" 
van de desbetreffende persoon. Ervan uitgaande dat het centrum van belangen van indieners 
in Spanje is, betekent dit dat de Spaanse wetgeving op hen van toepassing is en dat zij moeten 
voldoen aan de relevante Spaanse bepalingen wanneer zij willen deelnemen aan het wettelijke 
gezondheidszorgsysteem van dat land. In de autonome regio Valencia kunnen degenen die 
niet hebben voldaan aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de bijdrage deelnemen 
door middel van een jaarlijkse betaling. Hiermee hebben indieners een keuze: ze kunnen 
deelnemen aan het wettelijke gezondheidszorgsysteem of een particuliere zorgverzekering 
afsluiten. 

Vanaf het moment dat personen een staatspensioen ontvangen, vallen zij echter onder de 
wetgeving van de staat die het pensioen uitkeert. Hun recht op gezondheidszorg wordt ook 
door deze wetgeving bepaald. De staat die het pensioen uitkeert, zal dan bevoegd zijn om 
deze personen het draagbare document S1 te verstrekken (voorheen het E121-formulier), 
waarmee ze zich kunnen registreren bij de gezondheidszorginstantie van het land waarin zij 
wonen. Op grond van de coördinatieregels hebben ze dan recht op precies dezelfde 
behandeling in het land waarin zij wonen als de degenen die daar verzekerd zijn, maar komen 
de kosten hiervan voor rekening van de staat die het pensioen uitkeert.

Conclusie

Uit dit verzoekschrift is niet gebleken dat er inbreuk wordt gemaakt op EU-wetgeving. 


