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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0126, ingediend door Martin Turi (Roemeense nationaliteit), 
over de vordering tot terugbetaling van medische kosten die zijn gemaakt na 
een niertransplantatie in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is voor een niertransplantatie naar een ziekenhuis in Hongarije gegaan omdat 
ziekenhuizen in Roemenië hem deze operatie eerder hadden geweigerd in verband met zijn 
gezondheidsproblemen. De in Szeged uitgevoerde operatie kostte ongeveer 20 000 EUR. 
Indiener heeft dit bedrag geleend van kennissen, in de hoop het terug te krijgen van het 
Nationaal fonds ziektekostenverzekering in Roemenië. Indiener heeft het E211-formulier 
ingevuld om zijn kosten vergoed te krijgen. De betrokken gezondheidsdiensten hebben dit 
document echter afgewezen op grond van het feit dat deze dienst geen deel uitmaakt van het 
basispakket met medische diensten in Roemenië.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 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 wetgeving van de Europese Unie op het gebied van de sociale zekerheid voorziet in de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en niet in de harmonisatie daarvan. De 
Uniewetgeving belemmert de lidstaten niet in hun bevoegdheid om zelf invulling te geven aan 
hun socialezekerheidsstelsels en het is (bij ontstentenis van harmonisatie op het niveau van de 
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Unie) aan de nationale wetgever om vast te stellen onder welke voorwaarden 
socialezekerheidsverstrekkingen worden toegekend, wat de hoogte van die verstrekkingen is 
en voor welke periode ze worden toegekend.

In artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels wordt bepaald dat een verzekerde die naar een andere lidstaat reist 
met het oogmerk gedurende zijn verblijf verstrekkingen te ontvangen, daarvoor toestemming 
van het bevoegde orgaan moet vragen (draagbaar document S2, voorheen het E112-
formulier).

In artikel 20, lid 2, van dezelfde verordening wordt bepaald dat toestemming zal worden 
verleend wanneer de desbetreffende behandeling behoort tot de prestaties waarin de 
wetgeving van de lidstaat waar de betrokkene woont, voorziet, en die behandeling hem, gelet 
op zijn gezondheidstoestand van dat moment en het te verwachten ziekteverloop, in 
laatstbedoelde lidstaat niet kan worden gegeven binnen een termijn die medisch verantwoord 
is.

Indien een persoon van oordeel is dat het bevoegd orgaan de toestemming vooraf heeft 
geweigerd hoewel hij op grond van de hierboven vermelde criteria wel recht op een 
behandeling in een andere lidstaat heeft, kan tegen het besluit via gerechtelijke of 
buitengerechtelijke kanalen bezwaar worden aangetekend. Indien geen toestemming is 
verleend voordat de betrokken persoon voor een behandeling naar een andere lidstaat is 
gegaan, kan ook à posteriori nog om toestemming worden gevraagd.

Er zij wel met klem op gewezen dat Verordening (EG) nr. 883/2004 burgers geen rechtstreeks 
en onvoorwaardelijk recht op vergoeding van in het buitenland ondergane behandelingen 
geeft. Het recht op de geplande behandeling in het buitenland is afhankelijk van het bepaalde 
in de nationale wetgeving, in het bijzonder of de behandeling in kwestie onder deze 
wetgeving valt of niet. Uit de informatie van indiener lijkt te kunnen worden opgemaakt dat 
de Roemeense autoriteiten de toestemming vooraf (en de terugbetaling van de kosten) hebben 
geweigerd op grond van het feit dat de behandeling geen deel uitmaakt van het pakket 
medische diensten waarin de Roemeense wetgeving voorziet. In dit geval is het bevoegde 
orgaan in Roemenië op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 niet verplicht toestemming 
te verlenen voor de behandeling in het buitenland, noch om de kosten van de behandeling ter 
vergoeden.

Conclusie

De door indiener aangedragen informatie wijst niet in de richting van een inbreuk op de EU-
wetgeving, in het bijzonder Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.

Verordening (EG) nr. 883/2004 geeft burgers geen rechtstreeks en onvoorwaardelijk recht op 
vergoeding van in het buitenland ondergane behandelingen. Indien een behandeling geen deel 
uitmaakt van het pakket medische diensten waarin de wetgeving van de lidstaat van indiener 
voorziet, en niet aan de overige voorwaarden van artikel 20, lid 2, voor het verlenen van 
toestemming vooraf wordt voldaan, zijn de betrokken organen onder Verordening (EG) nr. 
883/2004 niet verplicht toestemming te verlenen voor de behandeling in het buitenland, noch 
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om de kosten van de behandeling te vergoeden.


