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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Op grond van eigen ervaringen wijst indiener erop dat de Tsjechische autoriteiten in een 
aantal gevallen de Europese ziekteverzekeringskaart niet erkennen, ofschoon het doel van 
deze kaart is de gezondheidszorg van EU-burgers in ongeacht welke lidstaat van de Unie te 
dekken en ervoor te zorgen dat EU-burgers dezelfde rechten en plichten hebben als de eigen 
inwoners van de betrokken lidstaat.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013

Op grond van eigen ervaringen wijst indiener erop dat de Tsjechische autoriteiten bij de 
noodzakelijke behandeling van zijn echtgenote de Europese ziekteverzekeringskaart tweemaal 
niet hebben erkend, ofschoon het doel van deze kaart is de noodzakelijke gezondheidszorg 
van EU-burgers in ongeacht welke lidstaat van de Unie te dekken en ervoor te zorgen dat EU-
burgers dezelfde rechten en plichten hebben als de eigen inwoners van de betrokken lidstaat.

Overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 hebben een verzekerde 
en zijn gezinsleden die verblijven in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat, recht op de 
verstrekkingen welke tijdens het verblijf medisch noodzakelijk worden. De verstrekkingen 
worden namens de bevoegde lidstaat verstrekt door de lidstaat van verblijf, volgens de door 
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deze lidstaat toegepaste wetgeving, alsof de betrokkenen krachtens die wetgeving verzekerd 
waren. Om toegang te krijgen tot vermelde verstrekkingen reikt de bevoegde lidstaat waar de 
persoon verzekerd is, een Europese ziekteverzekeringskaart uit (als toepassing van artikel 25, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 987/2009).

Het is aan de gezondheidszorgverstrekker om te bepalen of de ontvangen behandeling 
noodzakelijk is of niet. Er dient te worden opgemerkt dat overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 883/2004 de lidstaten enkel behandelingen moeten dekken die worden gegeven door aan 
de nationale wetgeving van de lidstaat van verblijf onderworpen zorgverstrekkers 
(gecontracteerde verstrekkers en niet-private of niet-gecontracteerde verstrekkers).

Afhankelijk van de structuur van het systeem in de lidstaat van verblijf kunnen de lidstaten 
gratis gezondheidszorg verstrekken, een bijdrage van de patiënt vragen of de volledige kosten 
van de behandeling aanrekenen. In de lidstaten waar gezondheidszorg gratis is of enkel een 
bijdrage van de patiënt wordt gevraagd, vraagt de patiënt de terugbetaling rechtstreeks bij de 
lidstaat van verblijf. De bevoegde lidstaat neemt de kosten van de verstrekkingen op zich en 
betaalt deze terug aan de lidstaat van verblijf (artikel 35 van Verordening (EG) nr. 883/2004). 
Deze terugbetaling wordt tussen de twee betrokken lidstaten geregeld overeenkomstig de 
financiële bepalingen van titel IV van Verordening (EG) nr. 987/2009.

Alleen in de lidstaten waar de volledige kosten van de gezondheidszorg worden aangerekend, 
betaalt de verzekerde persoon de kosten en wordt dan rechtstreeks terugbetaald in de lidstaat 
van verblijf (artikel 25, lid 4, van Verordening (EG) nr. 987/2009). De lidstaat van verblijf 
vraagt later een terugbetaling van de bevoegde lidstaat overeenkomstig de financiële 
bepalingen van titel IV van Verordening (EG) nr. 987/2009.

Als regel geldt dat de terugbetaling wordt gevraagd en betaald binnen de beperkingen en 
onder de voorwaarden van de wetgeving van de lidstaat van verblijf (artikel 25, leden 4 en 5, 
van Verordening (EG) nr. 987/2009).

Voor zover de Commissie weet, wordt in de Tsjechische Republiek openbare 
gezondheidszorg gratis verstrekt of wordt in sommige gevallen slechts een bijdrage van de 
patiënt gevraagd. Uit de informatie van indiener kan echter moeilijk worden opgemaakt of de 
gezondheidszorgverstrekker een reden heeft gegeven om de Europese ziekteverzekeringskaart 
voor de dekking van de kosten van de noodzakelijke behandeling te weigeren en of het 
beginsel van gelijke behandeling niet werd geëerbiedigd door de gezondheidszorgverstrekker. 

Conclusies

Op basis van de verschafte informatie is het moeilijk te bepalen of in het geval van indiener 
de EU-wetgeving door de Tsjechische autoriteiten niet werd nageleefd. De Europese 
Commissie zal met de Tsjechische autoriteiten contact opnemen om verduidelijking te eisen 
over de toepassing van de beginselen van de EU-wetgeving met betrekking tot het gebruik 
van de Europese ziekteverzekeringskaart door de ziekenhuizen in kwestie in de Tsjechische 
Republiek.
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4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 29 november 2013

In de eerdere correspondentie heeft de Commissie toelichting gegeven bij de gedetailleerde 
regels met betrekking tot de Europese ziekteverzekeringskaart en de terugbetaling van 
behandelingen overeenkomstig de EU-regels betreffende de coördinatie van de sociale 
zekerheid van Verordening (EG) nr. 883/2004. De Commissie heeft zich ertoe verbonden 
contact op te nemen met de betrokken Tsjechische autoriteiten om verduidelijking te eisen 
over de toepassing van de beginselen van de EU-wetgeving met betrekking tot het gebruik 
van de Europese ziekteverzekeringskaart door de door indiener vermelde ziekenhuizen in de 
Tsjechische Republiek. 

Daarop liet het Tsjechische Ministerie van Volksgezondheid weten dat de zaak van indiener 
in november en december 2012 al ter kennis van het ministerie is gebracht. Na kennis te 
hebben gekregen van de weigering om diensten te verstrekken na voorlegging van de 
Europese ziekteverzekeringskaart, werd de betrokken gezondheidsinstelling onmiddellijk 
gevraagd een verklaring te geven en de situatie te verhelpen.

In de aan het ministerie van Volksgezondheid gegeven verklaring werd vermeld dat het 
probleem zich voordeed bij de noodzakelijke medische behandeling van indiener. Het 
ziekenhuis van Pardubice verklaarde ook het volgende:

Tijdens de behandeling van indiener werd het volgende vastgesteld:

- De betrokkene had een Italiaans paspoort op naam van Eva K., dat op 11 november 2007 
vervallen was.

- De betrokkene had een Tsjechisch paspoort op naam van Eva I., dat geldig is tot 7 januari 
2015.

- De betrokkene had een geldige Italiaanse Europese ziekteverzekeringskaart op naam van 
Eva K., maar niet op de naam van de geldige identiteitskaart, noch kon zij een geldige 
Europese ziekteverzekeringskaart op die naam voorleggen.

- De bovengenoemde documenten vermelden ook verschillende geboortedata voor de 
betrokkene, met name 13 juni 1948 op het Tsjechische paspoort en de Europese 
ziekteverzekeringskaart en 13 juni 1949 op het Italiaanse paspoort.

Gelet op het bovenstaande beschikte het personeel van de gezondheidsinstelling niet over 
voldoende gegevens om mevrouw Eva I. correct en voldoende te identificeren.

Zowel het regionaal ziekenhuis van Pardubice als het ziekenhuis van Litomyšl zijn door het 
ministerie van Volksgezondheid herinnerd aan de kwesties in verband met verstrekkingen aan 
verzekerden van andere lidstaten van de EU en EER en van Zwitserland. Uit de aan het 
ministerie van Volksgezondheid gegeven verklaring blijkt dat naar behoren aandacht wordt 
besteed aan de opleiding van de gezondheidswerkers.
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Conclusies

Op basis van de verstrekte informatie concludeert de Commissie dat de Tsjechische 
autoriteiten zich bewust zijn van de bestaande coördinatieregels en erop toezien dat ze op 
gepaste wijze worden toegepast. De Commissie ziet toe op de implementatie van de Europese 
ziekteverzekeringskaart in de lidstaten en telkens wanneer zij op de hoogte wordt gesteld van 
een potentiële inbreuk op de EU-regels, onderwerpt zij de situatie aan een onderzoek met de 
betrokken lidstaat. Momenteel ziet de Commissie geen elementen die de inbreuk op de EU-
wetgeving door de Tsjechische Republiek zouden bevestigen.


