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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet verslag van de pogingen van een Bulgaarse student om een Europese 
ziektekostenverzekeringskaart te verkrijgen, teneinde in Italië verzekerd te zijn tegen 
ziektekosten. Indiener werd in Italië van het kastje naar de muur gestuurd door de diensten 
van verschillende gemeenten waar hij zich wilde inschrijven en hem werd onjuiste informatie 
verstrekt. Indiener, die beweert diverse soortgelijke gevallen te kennen, heeft bij navraag bij 
de Europese Commissie (DG EMPL) vernomen dat de Commissie een inbreukprocedure 
tegen Italië wegens niet-erkenning van de Europese kaart heeft beëindigd. Volgens de 
Commissie zou Italië de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om de Italiaanse 
wetgeving in overeenstemming te brengen met de toepasselijke Europese regelgeving 
(Richtlijn 2004/38/EG). Indiener stelt echter dat de Italiaanse autoriteiten zich niet aan de 
regels houden en verzoekt om heropening van de inbreukprocedure. Hij verwijst in dit 
verband naar het antwoord van commissaris Barrot op schriftelijke vraag E-2909/08 van 
mevrouw Angelilli.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011

Indiener beklaagt zich over de lijn die de Italiaanse gemeentelijke autoriteiten hanteren in 
verband met de situatie van een Bulgaarse student. Indiener heeft hierover reeds een 
individuele klacht ingediend bij de Commissie en de Commissie doet hierover momenteel 
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navraag bij de Italiaanse autoriteiten. Indiener verwijst ook naar andere gevallen, maar de 
bewijzen die de Commissie heeft ontvangen hebben uitsluitend betrekking op de onderhavige 
klacht.

De klacht betreft de procedure die de gemeentelijke autoriteiten hanteren voor studenten die 
zich willen inschrijven in de gemeente. Overeenkomstig artikel 7, onder b), van 
Richtlijn 2004/38/EG vragen de autoriteiten de studenten om een bewijs waaruit blijkt dat zij 
volledig zijn verzekerd voor ziektekosten in Italië.

In artikel 19 van Verordening (EG) nr. 883/2004 is bepaald dat een persoon die in de ene 
lidstaat is verzekerd voor ziektekosten, recht heeft op de verstrekkingen welke tijdens zijn 
verblijf in een andere lidstaat medisch noodzakelijk worden. De Europese 
ziektekostenverzekeringskaart ("EHIC") geldt als bewijs dat de houder ervan in zijn thuisland 
is verzekerd voor ziektekosten, en gerechtigd is om de rechten uit te oefenen die hij ingevolge 
artikel 19 van Richtlijn (EG) nr. 883/2004 geniet.

Wanneer een student het voornemen heeft om na afronding van zijn studie terug te keren naar 
zijn thuisland en zijn centrum van belangen houdt in het land dat de EHIC heeft afgegeven, is 
hij gerechtigd om de EHIC te gebruiken in het land waar hij studeert. De EHIC geeft de 
student en zijn familieleden recht op alle noodzakelijke zorg in Italië en moet dan ook worden 
beschouwd als bewijs dat de student volledig is verzekerd voor ziektekosten in de zin van 
Richtlijn 2004/38/EG.

Dat studenten het recht hebben de EHIC te overleggen als bewijs dat zij volledig zijn 
verzekerd voor ziektekosten, blijkt duidelijk uit paragraaf 2.3.2. van Commissiemededeling 
COM(2009)313, getiteld "Richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden": "De Europese 
ziekteverzekeringskaart biedt een dergelijke volledige dekking wanneer de betrokken EU-
burger zijn woonplaats in de zin van Verordening (EEG) nr. 1408/71 verplaatst naar het 
gastland en voornemens is om terug te keren, bijvoorbeeld in het geval van studies of 
detachering naar een andere lidstaat".

De bewering van indiener, dat de Commissie een inbreukprocedure in verband met deze 
kwestie heeft beëindigd, is correct. De Commissie heeft in 2008 een inbreukprocedure 
ingeleid naar aanleiding van ontvangen klachten (wederom van indiener) over de weigering 
van de Italiaanse gemeentelijke autoriteiten om, voor studenten, de EHIC te erkennen als 
bewijs dat zij volledig verzekerd zijn tegen ziektekosten. De Commissie heeft destijds overleg 
gepleegd met de Italiaanse autoriteiten en zij hebben toegezegd hun toepassing van artikel 7, 
onder b), van Richtlijn 2004/38/EG in lijn te zullen brengen met de Commissiemededeling uit 
2009 (zoals hierboven uiteengezet). Nadat in 2009 de circulaire was uitgegeven heeft de 
Commissie de inbreukprocedure tegen Italië beëindigd.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten aangeschreven en hen verzocht de klacht die 
indiener namens de Bulgaarse student heeft ingediend, te onderzoeken.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012
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In de door indiener verstrekte aanvullende informatie verklaart hij dat een aantal personen 
contact met hem heeft gezocht over de kwestie die hij aan de kaak stelt, maar dat zijn 
verzoekschrift gericht blijft op de zaak van een Bulgaarse student die zich niet in het 
bevolkingsregister van Pisa mocht inschrijven met zijn Europese 
ziektekostenverzekeringskaart ("EHIC"). De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten in 
2011 aangeschreven en hen verzocht de klacht die indiener heeft ingediend te onderzoeken. In 
antwoord hierop onderstreepte het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid dat in 2009 een 
nieuwe circulaire was aangenomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken die duidelijk 
maakte dat studenten die de intentie hadden naar hun thuisland terug te keren hun Europese 
ziektekostenverzekeringskaart mochten gebruiken als ziektekostenverzekering tijdens hun 
studie in Italië. Het Ministerie van Volksgezondheid erkende impliciet dat er een gebrek aan 
informatie over deze veranderde werkwijze kan zijn geweest. Het bracht een verdere 
bewustwordingscampagne ten uitvoer, die gericht was aan alle bevoegde zorginstellingen, 
over de noodzaak te voorzien in volledige gezondheidszorg voor EU-studenten die in het bezit 
zijn van een EHIC en die duidelijk maakte dat deze zorg voor perioden van meer dan drie 
maanden verleend kan worden. Het Italiaanse ministerie schreef ook de zorginstelling in Pisa 
aan, teneinde een antwoord op de klacht in kwestie te krijgen van de instantie in Pisa.  

Wat het aan de orde gestelde punt in het verzoekschrift betreft, dat de student in kwestie 
verzekerd was in Bulgarije, maar toch geen toegang had gekregen tot de Italiaanse 
staatsgezondheidszorg en had moeten betalen voor alle controles en medische bezoeken, wijst 
het Italiaanse Ministerie van Volksgezondheid erop dat de weigering van de inschrijving in de 
gemeente niets te maken heeft met het recht van een verzekerde persoon op het krijgen van 
alle nodige zorg na overlegging van de EHIC. Zonder concreet bewijs van uitgaven in 
verband met medische bezoeken en onderzoeken kon het ministerie de bewering dat er 
geweigerd werd de door de EHIC toegekende rechten te erkennen niet verder onderzoeken. 

In het tweede deel van de door indiener verstrekte informatie richt indiener zich op het feit dat 
de Administratieve Circulaire 18/2009 van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken 
verwijst naar een tijdelijk bevolkingsregister. Indiener beklaagt zich over het feit dat 
studenten die hun EHIC willen gebruiken zich moeten registreren in dit tijdelijke register en 
hen zodoende bepaalde rechten worden ontzegd die aan als gewone inwoners ingeschreven 
personen toekomen. 

Circulaire 18/2009 verwijst naar de richtsnoeren van de Commissie in haar mededeling over 
de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG (COM (2009) 313), volgens welke de EHIC als een 
geldige ziektekostenverzekering gezien moet worden in gevallen van tijdelijk verblijf 
wanneer de EU-burger zijn gewone verblijfplaats behoudt in de staat die de EHIC heeft 
afgegeven.

Volgens Circulaire 18/2009 gebruiken de Italiaanse autoriteiten in overeenstemming met 
Richtlijn 2004/38/EG een afzonderlijk register voor de registratie van EU-burgers voor 
personen wier centrum van belangen in de staat die de EHIC heeft afgegeven blijft. De 
Commissie is van mening dat het gerechtvaardigd lijkt dat lidstaten bijhouden welke personen 
slechts tijdelijk op hun grondgebied verblijven (bijvoorbeeld studenten), om te garanderen dat 
zij ook aan de voorwaarden van artikel 7, lid 11, van Richtlijn 2004/38/EG voldoen. Deze 
personen hebben in feite het recht om de EHIC te gebruiken als ziektekostenverzekering die 
alle kosten dekt voor de toepassing van de artikelen 7, lid 1, en 8, lid 3, van Richtlijn 
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2004/38/EG, wanneer zij, overeenkomstig Verordening 883/2004, hun gewone verblijfplaats 
niet wijzigen. Dientengevolge bevinden zij zich in een andere situatie dan EU-burgers die 
verhuizen naar een andere lidstaat met als doel daar voor onbepaalde tijd te verblijven. 
Laatstgenoemden moeten, om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 2004/38/EG, beschikken over een andere verzekering dan EHIC, die alle 
ziektekosten dekt. 

Met betrekking tot het kiesrecht heeft een EU-burger die naar een andere lidstaat verhuist 
alleen het recht om te stemmen bij de Europese en plaatselijke verkiezingen wanneer hij of zij 
daar woont. Met andere woorden: als hij of zij door de autoriteiten van de ontvangende 
lidstaat als inwoner is geregistreerd. De Italiaanse wetgeving geeft aan dat een persoon alleen 
als inwoner beschouwd moet worden wanneer hij zijn gewone verblijfplaats in de gemeente 
heeft (artikel 3, van wet 223/1989). 

Conclusie

Volgens de Commissie is er geen bewijs dat de EHIC van de Bulgaarse student geweigerd 
werd toen hij een beroep deed op de gezondheidszorg. Bovendien lijkt het gebruik van een 
apart register voor zulke personen hun recht op vrij verkeer niet te beperken.


