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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0474/2010, ingediend door A.S. (Roemeense? nationaliteit), over 
een betere, uniforme regeling voor de verstrekking van een 
ziektekostenverzekeringskaart in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster woont in Duitsland. Elk jaar komt de moeder van de indienster, die in Roemenië 
woont, gedurende drie maanden naar Duitsland. Zij moet voor dit verblijf in Roemenië een 
ziektekostenverzekeringskaart aanvragen. Deze is zes maanden geldig en de moeder van de 
indienster moet hiervoor een groot aantal documenten inleveren en een reis van 200 kilometer 
maken. Toen de moeder bij wijze van uitzondering tweemaal in een jaar naar Duitsland afreisde 
en de verzekeringskaart gedurende haar verblijf zou aflopen, kon zij van tevoren geen nieuwe 
kaart krijgen omdat de oude op het tijdstip van de aanvraag nog geldig was. De moeder van de 
indienster werd drie dagen nadat haar kaart was verlopen ziek in Duitsland. Omdat de moeder 
geen geldige kaart had, moest indienster de medische kosten voor haar moeder in Duitsland zelf 
betalen. Aanvraag per post van een nieuwe kaart bij de Roemeense autoriteiten mislukte omdat 
de aanvrager de kaart persoonlijk moet afhalen. Volgens indienster waren de Roemeense 
autoriteiten echter wettelijk verplicht een nieuwe kaart af te geven. Indienster verzoekt om 
duidelijke, uniforme regels voor verzekeringskaarten in de gehele EU, zonder dat bij elke 
aanvraag vele documenten moeten worden ingeleverd. Ook zou de kaart permanent geldig 
moeten zijn voor gepensioneerden en decentraal moeten worden afgegeven zodat 
gepensioneerden geen verre reizen meer behoeven te maken om de kaart af the halen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.
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De Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) is een draagbaar document dat dient als bewijs van 
het recht op zorg tijdens een verblijf in het buitenland indien de betrokken persoon valt onder de 
sociale zekerheid van zijn/haar bevoegde staat. Het recht van toegang tot dezelfde medische zorg 
als die welke ingezetenen krijgen bij het reizen in de EU-27, de EER en Zwitserland, bestaat 
echter ook zonder deze kaart. 

Als een persoon dus niet in het bezit is van een geldige EHIC, betekent dat nog niet dat hij/zij 
geen recht heeft op medisch noodzakelijke zorg tijdens een verblijf in het buitenland. Zoals ook 
bij andere draagbare documenten, kunnen aan de EHIC zelf geen rechten ontleend worden; het 
vormt veeleer een bewijs van die rechten. Er is echter geen garantie dat de kosten onder dezelfde 
voorwaarden zullen worden vergoed als wanneer de patiënt een EHIC kan tonen. Zonder kaart 
kan de arts of het ziekenhuis van de patiënt verlangen dat deze de kosten geheel of gedeeltelijk 
vooruitbetaalt, terwijl dat normaliter in die lidstaat niet van verzekerden gevraagd wordt.

In uitzonderlijke omstandigheden wordt een voorlopig ziekteverzekeringsbewijs van beperkte 
duur uitgereikt. Voorbeelden van "uitzonderlijke omstandigheden" zijn diefstal of verlies van een 
EHIC, of een vertrek binnen zo korte termijn dat geen EHIC meer kan worden afgegeven. Een 
voorlopig verzekeringsbewijs kan worden aangevraagd door de verzekerde of door het orgaan 
van de staat waar hij verblijft. 

Indien de verzekerde patiënt de kosten van de medische behandeling geheel of gedeeltelijk zelf 
heeft betaald, kan hij of zij een verzoek om vergoeding aan het orgaan van de verblijfplaats 
richten. Indien de door het orgaan van de verblijfplaats toegepaste wetgeving voorziet in de 
mogelijkheid van vergoeding van deze kosten aan de verzekerde, vergoedt het orgaan het bedrag 
van de kosten van de medische zorg rechtstreeks aan de verzekerde onder de voorwaarden van 
de volgens de wetgeving van het orgaan geldende vergoedingstarieven. Indien de verzekerde 
geen verzoek tot vergoeding indient, worden haar de kosten door het bevoegde orgaan vergoed 
tegen het vergoedingstarief dat het orgaan van de verblijfplaats toepast (dan wel het bedrag dat 
het bevoegde orgaan aan het orgaan van de verblijfplaats zou hebben vergoed, op basis van de 
werkelijke uitgaven). 

De procedures voor de afgifte van de EHIC vallen op dit moment niet onder een 
gemeenschappelijke EU-aanpak; het is dan ook aan de afgevende lidstaat om de regels voor 
afgifte van de EHIC vast te stellen. Zo stellen de organen van de lidstaten ook de 
geldigheidsduur van de door hen uitgereikte kaarten vast. In Roemenië wordt de EHIC 
afgegeven met een voor alle verzekerden gelijke geldigheidsduur van zes maanden. 

De lidstaten zijn overeengekomen dat bij het vaststellen van de geldigheidsduur van de EHIC 
rekening moet worden gehouden met de verwachte duur van de aanspraken van de verzekerde, 
ten einde te voorkomen dat, in het geval dat een persoon niet langer recht heeft op 
verstrekkingen voor rekening van een bepaalde lidstaat en recht verwerft op verstrekkingen van 
een andere lidstaat, hij een door het orgaan van de eerste lidstaat afgegeven EHIC blijft 
gebruiken na de datum waarop hij geen recht meer heeft op verstrekkingen ten laste van dat 
orgaan. 

Het is eveneens mogelijk dat de bevoegde lidstaat verandert in het geval van gepensioneerden 
die een pensioen ontvangen uit meer dan een lidstaat en die van woonland veranderen. 

Er is op dit moment geen mechanisme om de geldigheid na te gaan van de aanspraken van een 
persoon. Daarom worden in sommige lidstaten kaarten afgegeven met een zeer korte 
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geldigheidsduur. De Commissie is op de hoogte van de gevolgen van een dergelijke korte 
geldigheidsduur van de EHIC voor de betrokken personen. Er is over dit punt een discussie 
gaande binnen de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels. Verder zullen de mogelijke scenario's om deze beperking op te heffen, 
worden onderzocht in het kader van het EESSI, het systeem voor de elektronische uitwisseling 
van gegevens betreffende sociale zekerheid, dat momenteel ontwikkeld wordt. 

De Commissie heeft contact opgenomen met de Roemeense autoriteiten over de procedure voor 
afgifte van de EHIC. Deze hebben erop gewezen dat volgens de Roemeense nationale wetgeving 
personen die verzekerd zijn in het kader van de Roemeense sociale ziektekostenverzekering, een 
EHIC persoonlijk kunnen aanvragen bij het zorgverzekeringskantoor waar men verzekerd is, per 
post dan wel per e-mail. Om de verzekeringskaart aan te vragen, moet er een standaard 
aanvraagformulier worden ingevuld dat verkrijgbaar is op de website van het nationaal instituut 
voor de ziekteverzekering, bij zorgverzekeringskantoren in de districten, of in bijlage 1 van de 
technische kenmerken zoals goedgekeurd bij besluit nr. 559/2006 van de voorzitter van het 
nationaal instituut voor de ziekteverzekering, als gewijzigd.

Conclusies

Volgens de EU-regels over de coördinatie van sociale zekerheid kan de verzekerde een verzoek 
indienen tot vergoeding van de gemaakte kosten voor gezondheidszorg in het buitenland, zelfs 
als hij of zij ten tijde van de zorg niet in het bezit was van een EHIC. Dit verzoek kan worden 
gedaan in de lidstaat van verblijf of in de bevoegde lidstaat van de verzekerde. De vergoeding 
wordt verstrekt tegen het vergoedingstarief dat het orgaan van de verblijfplaats toepast (dan wel 
op basis van het bedrag dat het bevoegde orgaan aan het orgaan van de verblijfplaats zou hebben 
vergoed, op basis van de werkelijke uitgaven).

Uit de door de Roemeense autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de EHIC persoonlijk kan 
worden aangevraagd, per post dan wel per e-mail. De Commissie is niet op de hoogte van alle 
redenen waarom in dit concrete geval geweigerd werd een EHIC af te geven. De Commissie is 
echter bereid hier nader onderzoek naar te doen, mits indienster nadere informatie verschaft. 

Tot slot stellen de organen van de lidstaten de geldigheidsduur van de kaarten die zij uitgeven 
vast, omdat er geen mechanisme is om de geldigheid na te gaan van de aanspraken van een 
persoon. Zelfs in het geval van gepensioneerden kunnen de aanspraken veranderen indien de 
betrokken persoon het pensioen uit meer dan een lidstaat ontvangt. Er is in dit stadium geen 
rechtsgrond voor de Commissie om lidstaten te verplichten tot het verstrekken van Europese 
ziekteverzekeringskaarten met een permanente geldigheid.


