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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ermee ingenomen dat de arresten van het Hof van Justitie inzake het recht 
van patiënten op gezondheidszorg in een andere lidstaat tot een grotere rechtszekerheid 
hebben geleid. Zij onderstreept dat dit van groot belang is voor het dagelijks leven en welzijn 
van veel EU-burgers, vooral met het oog op de vergrijzing.

De rapporteur stemt in met de gekozen rechtsgrondslag en acht het voorstel voor een richtlijn 
in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Daarmee zijn de nationale 
gezondheidsstelsels beschermd en is de onrust over de gevolgen van het voorstel voor de 
toekomstige financiering van de stelsels weggenomen.

Voorts benadrukt de rapporteur dat de wisselwerking tussen de richtlijn en Verordening nr. 
1408/711 van belang is en dat de eerste de laatste aanvult. Zij wil er dan ook op wijzen dat het 
voorstel niet dient ter vervanging van het bestaande kader voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg uit de verordening. Verordening nr. 1408/71 coördineert namelijk de 
nationale socialezekerheidsregelingen, terwijl de bepalingen betreffende rechten uit dit 
voorstel voor een richtlijn en de bepalingen uit de verordening alternatieve mechanismen 
vormen voor de vergoeding van de kosten van grensoverschrijdende gezondheidszorg. De 
patiënt heeft dientengevolge een keuze: een verzekerde kan gebruik maken van het 
mechanisme uit de verordening, maar kan ook kiezen voor het systeem uit de voorgestelde 
richtlijn.
Het voorstel voor een richtlijn geeft EU-burgers het recht te kiezen voor extramurale zorg in 
een andere lidstaat zonder dat zij vooraf toestemming hoeven te vragen bij het nationale 
gezondheidsstelsel. Eerst betalen patiënten zelf voor de zorg en vervolgens kunnen zij hun 
nationale gezondheidsstelsel om terugbetaling verzoeken. In het voorstel worden de kosten 
vergoed die het nationale socialezekerheidsstelsel gedekt zou hebben wanneer de zorg was 
verleend in de eigen lidstaat.

De richtlijn raakt aan enkele kwesties van internationaal privaatrecht. Uit het verlenen van 
medische zorg kunnen immers zowel vorderingen uit onrechtmatige daad als uit 
overeenkomst ontstaan. De rapporteur heeft daarom extra nadruk gelegd op het feit dat de 
communautaire regelgeving betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de toepasselijke 
wetgeving geldt. Het voorstel is in overeenstemming met de verordeningen 'Rome I'2en 'Rome 
II'3.

Dit gezegd hebbende wil de rapporteur graag een 'onafgedane zaak' onder de aandacht 
brengen. Het Parlement is nog in afwachting van de studie over schade in gevallen van 
persoonlijk letsel die de Commissie in het vooruitzicht had gesteld. Met het oog hierop achtte 

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, 
PB L 148 van 5.6.1974, blz. 35.
2 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 
van toepassing is op contractuele verbintenissen ('Rome I'), PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.
3 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 inzake het recht dat 
van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ('Rome II'), PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.
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zij het passend een overweging over schade in het voorstel op te nemen die is ontleend aan de 
verordening 'Rome II'.

Wat de rechterlijke bevoegdheid en de toepassing van de verordening 'Brussel I'1 betreft, is de 
rapporteur ten slotte van mening dat een gedupeerde van medische fouten de mogelijkheid 
moet hebben een rechtstreekse vordering in te stellen tegen zijn of haar verzekeraar in de 
lidstaat waarvan de gedupeerde ingezetene is, mits voldaan is aan de voorwaarden die het Hof 
in het arrest-Odenbreit2 heeft gesteld. 

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Niettegenstaande het 
voorafgaande moet de toepasselijke 
wetgeving in geval van vorderingen uit 
contractuele en niet-contractuele 
aansprakelijkheid worden vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 betreffende het recht dat van 
toepassing is op contractuele 
verbintenissen ('Rome 1')1 en 
Verordening (EG) nr. 864/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het recht dat van toepassing is 
op niet-contractuele verbintenissen 
('Rome II')2. De rechterlijke bevoegdheid 
dient te worden vastgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 44/2001 van de 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PB L 12 van 16.01.2001. blz. 
1.
2 Zaak C-463/06, FBTO Schadeverzekering/Odenbreit, Jurispr. 2007, blz. I-11321
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Raad van 22 december 2000 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken3, met dien 
verstande dat gedupeerden hun vordering 
rechtstreeks tegen hun verzekeraar 
kunnen instellen in de lidstaat waarvan zij 
ingezetenen zijn, mits voldaan wordt aan 
de voorwaarden.
1PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.
2PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.
3PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Overeenkomstig de huidige 
nationale regelgeving betreffende 
schadevergoedingen toegekend aan 
gedupeerden van medische fouten, moet 
het aangezochte gerecht bij de begroting 
van de schade bij persoonlijk letsel in 
gevallen waarin de medische behandeling 
is verricht in een andere staat dan die van 
de gewone verblijfplaats van de 
gedupeerde, rekening houden met alle 
relevante feitelijke omstandigheden van 
de gedupeerde in kwestie, in het bijzonder 
met de werkelijke kosten van nazorg en 
medische verzorging.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is 
of met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde, 
toereikende en effectieve systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling;

Or. en

Motivering

Het risico bestaat dat de geschrapte tekst discretionaire regelgeving voor schadeloosstelling 
legitimeert.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregelen die de lidstaten nemen 
om dit artikel toe te passen, zijn in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties en 
Richtlijn 2000/31/EG betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze kwestie wordt geregeld in artikel 3, lid 3.
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen 
worden betwist, waarbij ook tijdelijke 
maatregelen kunnen worden genomen.

5. De lidstaten waarborgen dat het 
volledige scala aan rechtsmiddelen van 
toepassing is op alle administratieve 
beslissingen over het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat, 
met inbegrip van bestuursrechtelijke en 
juridische toetsing en toegang tot een 
spoedprocedure die het nemen van
tijdelijke maatregelen mogelijk maakt.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
automatisch informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg, in het bijzonder in 
verband met de bepalingen ex artikel 5, 
lid 1, letter e, en met de mogelijke hoogte 
van schadeloosstelling.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor de 
in lid 1 bedoelde voorafgaande informatie 
ontwikkelen.

3. De Commissie ontwikkelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor de 
in lid 1 bedoelde voorafgaande informatie.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepasselijke voorschriften in geval van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg

Voorschriften die van toepassing zijn op 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg en het recht dat van 
toepassing is op eventuele vorderingen die 
ontstaan op grond van contractuele of 
niet-contractuele aansprakelijkheid

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk in deze bepaling onderscheid te maken tussen de voorschriften die van 
toepassing zijn op het verlenen van gezondheidszorg en het recht dat van toepassing is op 
eventuele vorderingen die ontstaan uit het verlenen van dergelijke diensten.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 1. wanneer gezondheidszorg wordt 
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verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven of 
gevestigd is, is overeenkomstig artikel 5 de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing.

verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven of 
gevestigd is, is de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt, 
alsmede artikel 5, van toepassing.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is en hieruit 
vorderingen ontstaan op grond van 
contractuele en niet-contractuele 
aansprakelijkheid, wordt overeenkomstig 
de bepalingen van Verordening (EG) 
593/2008 en Verordening (EG) 864/2007 
bepaald welk recht van toepassing is. De 
rechterlijke bevoegdheid wordt vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 44/2001, met dien 
verstande dat gedupeerden rechtstreeks 
een vordering kunnen instellen tegen hun 
verzekeraar in de lidstaat waarvan zij 
ingezetenen zijn, mits aan de 
voorwaarden is voldaan.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit artikel is niet van toepassing op de 
erkenning van beroepskwalificaties.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Deze kwestie wordt expliciet geregeld in artikel 3, lid 3.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt automatisch
informatie, onder meer in elektronische 
vorm, ten behoeve van patiënten, in het 
bijzonder over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) verstrekt informatie en verleent 
bijstand aan patiënten die als 
gedupeerden een rechtstreekse vordering 
instellen tegen hun verzekeraar in de 
lidstaat waarvan zij ingezetenen zijn.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen de wederzijdse 
bijstand die voor de toepassing van deze 
richtlijn nodig is.

1. De lidstaten verlenen de wederzijdse 
bijstand die voor de toepassing van deze 
richtlijn nodig is, in samenwerking met de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
indien deze verantwoordelijk zijn voor het 
gezondheidsstelsel.

Or. en
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