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zijn ziektekostenverzekering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is zelfstandige en wil zijn ziektekostenverzekering opzeggen. Dit kan echter niet 
omdat een ziektekostenverzekering in Duitsland verplicht is. Indiener stelt dat hij failliet gaat 
als hij de premie plus de boete voor niet-betaling moet betalen. Hij maakt bezwaar tegen de 
verplichte ziektekostenverzekering. Hij stelt dat de overheid hem heeft aangezet tot fraude 
(Eingehungsbetrug) door hem te dwingen een verzekering te sluiten hoewel hij wist dat hij 
geen vaste inkomsten had en mogelijk niet zou kunnen betalen. Indiener meent dat zijn 
mensenrechten en die van 1,4 miljoen andere Duitsers worden geschonden door de 
gedwongen deelname aan een ziektekostenverzekering die zij niet kunnen betalen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is overeenkomstig artikel 202, 
lid 6, van het Reglement om inlichtingen verzocht.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie en niet in de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels. De bevoegdheid van de 
lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren, wordt niet door het EU-recht 
beperkt en het is, aangezien er geen sprake is van harmonisatie op niveau van de Unie, aan de 
wetgeving van elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen waaronder 
socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, de voorwaarden waaronder men in 
aanmerking komt voor een uitkering, hoe die uitkeringen worden berekend en hoeveel premie 
moet worden betaald.



PE506.286v02-00 2/3 CM\931427NL.doc

NL

Bij de uitoefening van die bevoegdheid moeten de lidstaten zich houden aan het EU-recht, en 
met name de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van 
elke burger van de Europese Unie om te reizen en te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten alsmede aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004, waarmee 
gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd zijn die door alle nationale autoriteiten 
moeten worden nageleefd bij de toepassing van het nationale recht. Door deze voorschriften 
wordt gewaarborgd dat nationale wetgevers de grondbeginselen van gelijkheid van 
behandeling en niet-discriminatie naleven. Daardoor wordt gewaarborgd dat de toepassing 
van de verschillende nationale wetten geen nadelige gevolgen heeft voor personen die gebruik 
maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Waar het gaat om toegang tot ziekteverzekering voor migrerende werknemers bepaalt artikel 
11 van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van sociale-
zekerheidsstelsels welke wetgeving in de concrete situatie van verschillende categorieën 
personen van toepassing is. Ingevolge artikel 11, lid 3, onder a), geldt voor degene die 
werkzaamheden niet in loondienst verricht in een lidstaat, de wetgeving van die lidstaat.  
Ingevolge artikel 4 van deze verordening hebben personen op wie de bepalingen van de 
verordening van toepassing zijn, de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving 
van elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.

Deze EU-coördinatieregels zijn evenwel alleen toepasselijk in grensoverschrijdende gevallen 
die niet in alle opzichten tot een enkele lidstaat beperkt blijven. In gevallen waarin nooit van 
het vrije verkeersrecht gebruik is gemaakt, is alleen de nationale socialezekerheidswetgeving 
van de betrokken lidstaat van toepassing.

Volgens artikel 168 VWEU zijn de lidstaten verantwoordelijk voor "de bepaling van hun 
gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging" (ofschoon het Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat de lidstaten bij 
de uitoefening van die verantwoordelijkheid het EU-recht in acht moeten nemen, met name de 
bepalingen inzake vrije dienstverrichting die de lidstaten verbieden ongerechtvaardigde 
beperkingen aan te brengen of te handhaven op de vrijheid van dienstverrichting in de sector 
van de gezondheidszorg1).

Ten aanzien van de vraag of een situatie als door indiener beschreven verenigbaar is met het 
Handvest van de grondrechten van de EU, moet worden opgemerkt dat het Handvest niet van 
toepassing is in elke situatie waarin een inbreuk op de grondrechten wordt gesteld. Volgens 
artikel 51, lid 1, richt het Handvest zich alleen tot de lidstaten voorzover deze het EU-recht 
ten uitvoer brengen. Bovendien is in artikel 6, lid 1, VEU bepaald: “De bepalingen van het 
Handvest houden geenszins een verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals 
bepaald bij de Verdragen.” Daarom laten zuiver interne situaties in verband met de 
organisatie van een nationaal socialezekerheidsstelsel zich niet aan het Handvest van de 
grondrechten toetsen.

Conclusies
                                               
1 Zie onder meerzaak C-372/04, Watts, Jurispr. 2006, blz. I-04325, punt 92 en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak.
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De Commissie kan in de Duitse wetgeving geen elementen ontwaren die in strijd kunnen zijn 
met het EU-recht. De lidstaten zijn vrij in de nadere regeling van hun 
socialezekerheidsstelsels en hun volksgezondheidsbeleid. Zolang er geen sprake is van 
grensoverschrijdende aspecten, vindt de EU-wetgeving inzake coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, waaronder verordening (EG) nr. 883/2004, geen toepassing. En 
zolang de EU-wetgeving in een gegeven situatie niet van toepassing is, kan ook het Handvest 
van de grondrechten geen toepassing vinden.


