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Betreft: Verzoekschrift 0695/2011, ingediend door Elena Clara Popescu (Roemeense 
nationaliteit), (namens het Roemeens college van apothekers), gesteund door twee 
medeondertekenaars, over problemen in de contractuele betrekkingen tussen 
apotheken en de Roemeense sociale ziektekostenverzekeringsautoriteit, met name 
betreffende achterstallige betalingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het nationale ziektekostenverzekeringsstelsel in Roemenië valt onder een autoriteit (het 
nationale ziekteverzekeringsfonds NHIH) van het ministerie van Volksgezondheid. Deze 
autoriteit is belast met het opstellen van de regels voor de toepassing van de wetgeving, 
alsook voor de tenuitvoerlegging van deze regels, dat wil zeggen het uitbesteden en betalen 
van diensten, maar ook voor de arbitrage van geschillen door een arbitragerechtbank onder 
haar auspiciën. Indieners voeren aan dat al die verschillende rollen en de inherente 
belangenverstrengeling hebben geleid tot een situatie waarin apotheken die onder contract 
staan van de NHIH worden blootgesteld aan een economisch gezien onhoudbare situatie, met 
onhoudbare contract- en betalingsvoorwaarden. Het gevolg hiervan is dat veel apotheken 
failliet zijn gegaan en geen mogelijkheden hebben om kosten te verhalen. Indieners beweren 
dat er sprake is van een inbreuk op Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

De Commissie heft een identieke klacht ontvangen (geregistreerd op 16 juni 2011) die erg 
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aandachtig behandeld werd in het licht van de EU-wetgeving. De Commissie heeft de eiser -
nu indiener - op 5 augustus 2011 een antwoord gegeven. De hieronder uiteengezette 
opmerkingen van de Commissie, zijn dezelfde als die in de bovengenoemde brief.

Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties 
werd in de Roemeense wet omgezet met noodverordening nr. 119/2007 betreffende 
bestrijding van uitvoeringsachterstand van betalingsverplichtingen voortvloeiend uit 
handelscontracten, goedgekeurd door wet nr. 118/2008.

De terugbetaling door ziektekostenverzekeringsmaatschappijen van door apothekers 
verstrekte farmaceutische producten is niet geharmoniseerd op EU-niveau. Volgens vaste 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, doet de EU-wetgeving geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om hun socialezekerheidsstelsels te organiseren. Bij gebrek aan 
harmonisering op EU-niveau, is het derhalve aan de wetgeving van iedere lidstaat om, ten 
eerste, de voorwaarden betreffende het recht of de plicht om verzekerd te zijn met een 
socialezekerheidsplan en, ten tweede, de voorwaarden voor het recht op uitkering te bepalen
(punten 21 en 22 uit het arrest van het Hof van Justitie van 28 april 1998, Nicolas Decker v 
Caisse de maladie des employés privés, Zaak C-120/95). Bovendien doet EU-wetgeving geen 
afbreuk aan de mogelijkheid van de lidstaat om, in het bijzonder, bepalingen om de 
consumptie van farmaceutische producten te regelen om de financiële stabiliteit van hun 
stelsel van ziektekostenverzekeringen en de organisatie en verlening van gezondheidsdiensten 
en medische zorg te bevorderen (punt 22 van het arrest van het Hof van Justitie van 11 
september 2008, Commissie v Bondsrepubliek Duitsland, Zaak C-141/07).

Dit verzoekschrift wordt derhalve op basis van de wettelijke overwegingen waarnaar het verwijst, 
beoordeeld.

Mogelijke inbreuk op artikel 14 VWEU:

In zijn klacht beweert de Roemeense Raad van Apothekers dat de modaliteiten voor de 
uitvoering van contracten tussen de dienstverleners en het Roemeense 
ziektekostenverzekeringsstelsel aanleiding geven tot machtsmisbruik en de goede werking 
van deze dienstverleners en hun aanwezigheid op de markt en uiteindelijk de aanwezigheid en 
continuïteit van de openbare dienstverlening kunnen verstoren (punten 4.1 en 4.2 van de 
supportnota). De Roemeense Raad van Apothekers is van mening dat deze modaliteiten een 
inbreuk vormen op artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(hierna "VWEU"). De Roemeense Raad van Apothekers is ook van mening dat de weigering 
van de Roemeense verzekeringsmaatschappijen om de facturen en andere documenten die 
getuigen van het bestaan van schulden te aanvaarden, te ontvangen en te registreren een 
inbreuk vormt op artikel 14 VWEU (punt 4.4 van de supportnota).

In artikel 14 VWEU wordt echter duidelijk vermeld dat de beginselen en economische en 
financiële voorwaarden die diensten van algemeen economisch belang in staat stellen hun 
missie te vervullen, door het Europese Parlement en de Raad moeten worden vastgelegd, 
zonder vooroordeel jegens de bevoegdheden van de lidstaten om dergelijke diensten te 
verlenen, in opdracht te geven en te financieren in overeenstemming met de Verdragen. Het 
Europese Parlement en de Raad hebben de regelgeving waarin de beginselen en economische 
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en financiële voorwaarden die diensten van algemeen economisch belang in staat stellen om 
hun missie te vervullen, worden vastgelegd, nog niet aangenomen. Zolang deze beginselen en 
economische en financiële voorwaarden nog niet op EU-niveau bepaald zijn, is de Commissie 
derhalve van mening dat de modaliteiten voor de uitvoering van contracten tussen 
dienstverleners en het Roemeense ziektekostenverzekeringstelsel en de weigering van de 
Roemeense verzekeringsmaatschappijen om facturen en andere documenten die getuigen van 
het bestaan van schulden te aanvaarden, te ontvangen en te registreren een inbreuk vormen op 
artikel 14 VWEU.

Op het vlak van diensten van algemeen economische belang verschaft de klacht geen 
aanwijzingen dat de modaliteiten voor de uitvoering van contracten tussen de dienstverleners 
en het Roemeense ziektekostenverzekeringstelsel een inbreuk op Beschikking van de 
Commissie van 28 november 2005 betreffende de toepassing van artikel 86, lid 2, van het EG-
Verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst die aan bepaalde 
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen wordt 
toegekend, of van Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 
betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare 
bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen, zou vormen.

Mogelijke inbreuk op artikel 4 van het Verdrag van de Europese Unie:

In deze klacht betoogt de Roemeense Raad van Apothekers dat het een algemene praktijk van 
de verzekeringsmaatschappijen is om de bedragen niet volledig, maar slechts gedeeltelijk te 
betalen om het bestaan van betalingsachterstand te verbergen en om publiekelijk te verklaren 
dat er betalingen voor recente schulden zijn gedaan (punt 4.3 van de supportnota). De 
Roemeense Raad van Apothekers suggereert dat deze praktijk een inbreuk vormt op artikel 4 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De Commissie is het niet eens met dit standpunt. Artikel 4 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie specificeert, kort samengevat, dat bevoegdheden die in de Verdragen niet aan 
de Unie zijn toegedeeld, aan de lidstaten toebehoren en verplicht de Unie ertoe om onder 
andere de gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen alsmede hun nationale identiteit te 
eerbiedigen. In artikel 4 wordt eveneens bepaald dat “de Unie en de lidstaten elkaar 
krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren en elkaar steunen bij de 
vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien" De lidstaten treffen alle algemene en 
bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de 
handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. De 
lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van alle 
maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen.". ' 

De klacht bevat geen elementen die aangeven waarom de praktijk van late en/of gedeeltelijke 
betaling een inbreuk op artikel 4 van het Verdrag van de Europese Unie zou vormen.

Mogelijke inbreuk op Richtlijn 2000/35/EC betreffende betalingsachterstand in 
handelstransacties:

De Commissie onderzocht ook of lange betalingstermijnen voor de terugbetaling door 
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ziektekostenverzekeringsmaatschappijen van door apotheken verstrekte farmaceutische 
producten een inbreuk op Richtlijn 2000/35/EG van het Europese Parlement en van de Raad 
van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties 
zouden kunnen vormen(punten 4.3 en 4.6 van de supportnota). Deze richtlijn is van 
toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties (artikel 1). In 
overeenstemming met artikel 2, lid 1, worden handelstransacties gedefinieerd als ‘transacties 
tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leiden tot het 
leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding’;

De Commissie is van mening dat de terugbetalingen door de 
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen van door apothekers verstrekte farmaceutische 
producten geen handelstransactie vormen, zoals bepaald in Richtlijn 2000/35/EG, aangezien 
de terugbetaling geen transactie is die leidt tot het leveren van goederen of het verrichten van 
diensten tegen vergoeding. Een terugbetaling is inderdaad het gevolg van het leveren van 
goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding. De terugbetaling is met andere 
woorden een recht dat wordt toegekend na ofwel een handelstransactie zoals bepaald door 
Richtlijn 2000/35/EG, of alle andere transacties zoals uitgestippeld in nationale wetgeving.
Het gevolg van een terugbetaling die later is bepaald in nationale wetgeving is derhalve niet 
onderhevig aan de bepalingen van Richtlijn 2000/35/EG.

Dientengevolge is het feit dat de Roemeense wetgeving ten aanzien het nationale 
ziektekostenverzekeringsstelsel mogelijk geen enkele mogelijkheid tot beroep voor 
marktdeelnemers, met name apotheken, biedt in het geval van achterstallige terugbetalingen 
van NHIH en niet voorziet in sancties of rentevoeten voor deze vertragingen, een zaak die 
buiten het bereik van Richtlijn 2000/35/EG valt.

Mogelijke inbreuk op artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie:

De Roemeense Raad van Apothekers beweert, dat, in het geval van inbreuk op bepaalde 
bepalingen van de kaderovereenkomst van apothekers, een bepaald deel van de totale waarde 
van de verstrekte geneesmiddelen is achtergehouden als sanctie, een bedrag dat kan oplopen 
tot 16 procent van de waarde van de verstrekte geneesmiddelen. Volgens de Roemeense Raad 
van Apothekers zou dit een overtreding betekenen van artikel 17 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, dat het volgende specificeert: "Eenieder heeft het recht 
de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te 
beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het 
algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het 
verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden
geregeld, voor zover het algemeen belang dit vereist."

De Commissie herinnert de Roemeense Raad van Apothekers echter aan artikel 51, lid 1, van 
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat bepaalt dat "De bepalingen van 
dit handvest gericht zijn tot de instellingen en organen van de Unie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer brengen. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 
bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met 
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inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie 
zijn toegedeeld."

De Commissie is van mening dat de terugbetaling door 
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen van door apotheken verstrekte farmaceutische 
producten en de toepassing van andere bepalingen uit het kadercontract waaraan de klacht 
refereert geen maatregelen vormen die als "het ten uitvoer brengen van het recht van de Unie"
gelden, zoals aangegeven in artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Het kadercontract (met inbegrip van de sancties die het bevat) is ondertekend 
en aanvaard door de verdragsluitende partijen en daarna goedgekeurd door kabinetsbesluit.
Het kadercontract vormt de tenuitvoerlegging van wet nr. 95/2006 betreffende de hervorming 
van de gezondheidszorg, titel VIII, die geen tenuitvoerlegging van Unie-wetgeving inhoudt.

Mogelijke inbreuk op artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie:

De Roemeense Raad van Apothekers merkt op dat, hoewel wet nr. 95/2006 betreffende de 
hervorming van de gezondheidszorg de toepassing van een arbitragesysteem voorschrijft om 
mogelijke procedures tussen leveranciers en ziektekostenverzekeringsmaatschappijen te 
beslechten, dit systeem door de NHIH niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
is toegepast en nog steeds functioneert zonder onafhankelijke bemiddelaars en onder het 
toezicht van de NHIH. De Roemeense Raad van Apothekers besluit dat de NHIH inbreuk 
pleegt op artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, vanwege de 
manier waarop het de functie van de arbitragecommissie heeft ingericht en verzekerd, omdat 
noch de onafhankelijkheid, noch de onpartijdigheid van de arbitrage-instantie verzekerd is 
(punt 4.7 van de supportnota).

Bovendien geeft de Roemeense Raad van Apothekers aan dat de apothekers die geklaagd 
hebben dat wanneer zij wettelijke actie tegen de ziektekostenverzekeringsmaatschappijen 
ondernemen om hun rechten te beschermen, hun contracten opgeschort zagen door die laatste.
Volgens de Roemeense Raad van Apothekers wordt deze praktijk van het bestraffen van elke 
poging om rechten af te dwingen in de rechtbank door de verzekeringsmaatschappijen, niet 
enkel gebruikt wanneer sancties of achterstallige kosten worden gevorderd, maar in alle 
geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van medische en farmaceutische 
leveringscontracten. De Roeme e n s e  Raad van Apothekers zegt dat de 
verzekeringsmaatschappijen door deze constante houding iedere vordering proberen te 
ontmoedigen, wat de vrije rechtsgang zou belemmeren en een inbreuk zou vormen artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (punt 4.8 van de supportnota).

In overeenstemming met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie, "heeft eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden 
zijn geschonden, recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in 
dit artikel gestelde voorwaarden. Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 
onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te 
laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. Rechtsbijstand wordt verleend aan 
diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand 
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noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen."

Ten eerste toont geen van de elementen die in de klacht uiteengezet worden aan dat het 
"gebrek aan snel en onpartijdig mechanisme voor een snelle bemiddeling van mogelijke 
processen" (punt 4.7 van de supportnota) en het "bestraffen van apotheken die de eerbiediging 
van hun rechten proberen af te dwingen in de rechtbanken" (punt 4.8 van de supportnota) een 
door de regelgeving van de Unie gegarandeerd recht en gegarandeerde vrijheid overtreden.
Ten tweede is de Commissie van mening dat de terugbetaling door 
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen van door apotheken verstrekte farmaceutische 
producten en de toepassing van andere bepalingen uit het kadercontract waaraan de klacht 
refereert geen maatregelen vormen die als "het ten uitvoer brengen van het recht van de Unie"
gelden, zoals aangegeven in artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Het verzoekschrift bevestigt de analyse van de Commissie dat er, ondanks de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/35/EG, overweldigend bewijs bestaat dat 
betalingsachterstand bij handelstransacties nog steeds een algemeen probleem vormt binnen 
de EU (onder meer in Roemenië) en dat de economische crisis de situatie verergert.

De Commissie bevestigt echter dat de terugbetaling van door apotheken verstrekte 
farmaceutische producten door ziektekostenverzekeringsmaatschappijen niet geharmoniseerd 
is op EU-niveau. Deze bevoegdheden behoren derhalve toe aan de lidstaten.

De Commissie stelt voor dat de indiener verhaal zoekt bij de nationale rechtbanken.


