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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1511/2010, ingediend door P. B. (Duitse nationaliteit), over de 
weigering van een therapie door een Duitse ziektekostenverzekeraar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duits staatsburger maar woont in Nederland. Hij heeft een ernstige longziekte en 
heeft een aanvraag ingediend voor een therapie in Duitsland, maar deze werd geweigerd 
omdat hij in het buitenland woont. Volgens zijn artsen komt hij in aanmerking voor de 
therapie. Indiener werd in april 2010 werkloos en ontvangt een werkloosheidsuitkering in 
Nederland. Indiener meent dat er sprake is van discriminatie van Duitse zijde omdat hij in het 
buitenland woont.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Indiener heeft de Duitse nationaliteit. Hij was een grensarbeider die woonde in Nederland en 
werkte in Duitsland. Op dit moment is hij werkloos en beklaagt zich over het feit dat zijn 
aanvraag voor een medische behandeling in Duitsland van Duitse zijde is geweigerd omdat hij 
in het buitenland woont.

Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en nr. 987/2009 bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
voor de gezondheidszorg voor een migrant.

Als werkloze grensarbeider valt indiener onder de socialeverzekeringswetgeving van de 
lidstaat van verblijf (de lidstaat die de werkloosheidsuitkering betaalt, overeenkomstig artikel 
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65(2) van Verordening (EG) nr. 883/2004). De lidstaat van verblijf is derhalve 
verantwoordelijk voor zijn gezondheidszorg.

Gezien het bovenstaande is de weigering van Duitse zijde om gezondheidszorg te bieden aan 
indiener gerechtvaardigd, aangezien een werkloze grensarbeider alleen in de lidstaat die de 
werkloosheidsuitkering betaalt onbeperkte toegang heeft tot gezondheidszorg (in dit geval de 
lidstaat van verblijf, ook al heeft hij in Duitsland gewerkt).

De situatie van indiener is inderdaad gewijzigd sinds hij werkloos werd, aangezien indiener 
als actieve grensarbeider volgens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 883/2004 recht had op 
onbeperkte toegang tot gezondheidszorg in beide lidstaten, de lidstaat van verblijf en de 
lidstaat van arbeid. Gezien artikel 20 van Verordening (EG) nr. 883/20041 zou indiener in zijn 
huidige situatie als werkloze grensarbeider eerst toestemming van de bevoegde Nederlandse 
instantie nodig hebben om een geplande medische behandeling in Duitsland te kunnen krijgen 
onder precies dezelfde voorwaarden als verzekerden daar.
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