
CM\1022158NL.doc PE529.913v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.2.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1383/2012, ingediend door Johannes Maaz (Duitse 
nationaliteit), over de vergoeding van vliegkosten bij een medisch noodgeval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners broer, die in Italië woonde, moest een spoedoperatie ondergaan. In Italië was er 
geen plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis en de patiënt werd per vliegtuig overgebracht 
naar Wenen. Na de operatie werd hij op doktersadvies per vliegtuig weer overgebracht naar 
Italië. Zijn moeder betaalde de vliegkosten met geleend geld. Indieners broer overleed tien 
dagen na zijn terugkeer. Aangezien de overledene schulden had, werd zijn erfenis door 
indiener en zijn moeder geweigerd. De Italiaanse zorgverzekeraar van de broer weigert de 
vliegkosten te vergoeden omdat er geen officiële erfgenaam is. Indiener vraagt zich af of het 
optreden van de zorgverzekeraar voldoet aan de Europese wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De EU-wetgeving, en met name de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009, 
voorziet in de coördinatie en niet in de harmonisatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat elke lidstaat de vrijheid heeft om het specifieke 
karakter van zijn eigen socialezekerheidsstelsel te bepalen, en onder andere mag vaststellen 
welke uitkeringen worden verstrekt, onder welke voorwaarden, hoe deze uitkeringen worden 
berekend en hoeveel premie er moet worden betaald. 
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Uit de beschrijving in het verzoekschrift blijkt dat de medische behandeling die indieners 
broer ontvangen heeft, de kenmerken vertoont van een geplande geneeskundige verzorging 
overeenkomstig de voormelde EU-wetgeving. Wat de betaling van de reiskosten als onderdeel 
van een geplande behandeling betreft, is het bevoegde orgaan op grond van artikel 26, lid 8, 
van Verordening (EG) nr. 987/2009 verplicht die kosten op zich te nemen indien toestemming 
is verleend voor die behandeling en de nationale wetgeving van het bevoegde orgaan voorziet 
in de vergoeding van dergelijke kosten.

Het lijkt dan ook erop dat het Italiaanse orgaan de bewuste vervoerskosten, als ze volgens de 
Italiaanse wet voor vergoeding in aanmerking komen, samen met de kosten van de eigenlijke 
behandeling voor de patiënt had moeten betalen, voor zover was voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 26, lid 8, van Verordening (EG) nr. 987/2009.  

De erfeniskwestie valt onder het civiele recht en moet worden beoordeeld in het licht van de 
bepalingen van het nationale recht. Om te achterhalen of het bedrag alsnog kan worden 
betaald, wordt indiener aangeraden gebruik te maken van de verhaalmogelijkheden bij 
nationale administratieve of gerechtelijke instanties (met inbegrip van de nationale of 
regionale ombudsman) en/of van de beschikbare arbitrage- en bemiddelingsprocedures. 

Conclusies

Afgaande op de verstrekte informatie vertoont de medische behandeling in kwestie de 
kenmerken van een geplande geneeskundige verzorging overeenkomstig de Verordeningen 
(EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009. Op grond van artikel 26, lid 8, van Verordening (EG) 
nr. 987/2009 is het bevoegde orgaan verplicht de reiskosten als onderdeel van een geplande 
behandeling op zich te nemen indien de nationale wetgeving voorziet in de vergoeding van 
dergelijke kosten. Rekening houdend met deze bepaling is het de bevoegdheid van de 
nationale autoriteit te beoordelen of de kosten door het Italiaanse orgaan hadden moeten 
worden betaald en of ze alsnog aan de familie van de patiënt verschuldigd zijn. De Commissie 
verkeert niet in de positie om de feitelijke omstandigheden van de betrokkenen te beoordelen.


