
CM\907440NL.doc PE429.626v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.6.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0334/2009, ingediend door H.K. (Duitse nationaliteit), over 
zijn problemen in verband met de vergoeding van medische onkosten in 
Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bezit al een aantal jaren een tweede huis in Spanje, waar hij en zijn echtgenote 
gedurende een deel van het jaar verblijven. Tot nu toe heeft het echtpaar de noodzakelijke 
medische onkosten vergoed gekregen via formulier E111 en een aanvullende Duitse 
ziektekostenverzekering. De Spaanse gezondheidszorgautoriteiten hebben indiener nu 
medegedeeld dat medische behandeling op de lange termijn niet langer gedekt wordt door 
formulier E111 en dat hij nu formulier E121 moet indienen. Indiener bestrijdt de juistheid van 
deze eis van de Spaanse autoriteiten, aangezien formulier E121 vereist dat hij zich in Spanje 
laat registreren, wat tevens zijn fiscale status zou wijzigen. Indiener verzoekt het Parlement 
derhalve om deze kwestie in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

De communautaire bepalingen op het terrein van sociale zekerheid voorzien in de coördinatie, 
maar niet de harmonisatie, van socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat het iedere lidstaat 
vrij staat om zelf de details van zijn nationale socialezekerheidsstelsel te regelen, in het 
bijzonder details zoals wie uit hoofde van zijn wetgeving verzekerd is, en welke uitkeringen 
worden toegekend en onder welke voorwaarden en welke premies betaald moeten worden.
Echter, in het Gemeenschapsrecht, met name de Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 
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574/72, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die in acht genomen moeten 
worden bij het toepassen van nationale wetgeving. Het doel van deze regels is het voorkomen 
dat de toepassing van de verschillende nationale socialezekerheidsregelingen nadelige 
gevolgen heeft voor mensen die hun recht van vrij verkeer uitoefenen in de Europese Unie.

Wat prestaties bij ziekte betreft, Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 voorzien in 
uitgebreide bepalingen over het recht op verstrekkingen bij ziekte van gepensioneerden die 
verblijven of wonen in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat.

Bij verblijf in een andere lidstaat heeft een persoon recht op de noodzakelijke prestaties bij 
ziekte conform de wetgeving van de lidstaat van verblijf, namens de bevoegde lidstaat. De 
Europese ziekteverzekeringskaart dient als bewijs van dit recht. De Administratieve 
Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers heeft het begrip 
"noodzakelijke zorg" gedefinieerd als gezondheidszorg met het oog op het voorkomen dat een 
verzekerde voor het einde van de geplande verblijfsduur gedwongen is terug te keren naar de 
bevoegde lidstaat om de noodzakelijke behandeling te krijgen, en de verzekerde in staat te 
stellen zijn verblijf te vervolgen onder veilige medische omstandigheden, rekening houdend 
met de geplande verblijfsduur (Besluit 1941).

Gepensioneerden die hun woonplaats overbrengen naar een lidstaat anders dan de lidstaat die 
hun pensioen uitkeert, komen in aanmerking voor alle medische zorg zoals voorzien in de 
wetgeving van de lidstaat van verblijf, namens de lidstaat die het pensioen uitkeert. Om 
medische zorg te ontvangen, moet de gepensioneerde een formulier E121 indienen bij het 
ziekteverzekeringsorgaan van de lidstaat van verblijf.

In het kader van Verordening (EEG) nr. 1408/71, wordt onder het begrip "woonplaats" 
verstaan de plaats waar de desbetreffende persoon het centrum van zijn belangen heeft. Het 
Europese Hof van Justitie2 heeft een aantal criteria verduidelijkt ter vaststelling van de 
woonplaats van een verzekerde: duur en doel van zijn afwezigheid, voornaamste redenen van 
de verhuizing, de intentie van de betrokkene, enz.

Krachtens deze jurisprudentie verandert een gepensioneerde niet van woonplaats indien hij 
niet de intentie heeft om permanent naar de andere lidstaat te verhuizen en de intentie heeft 
naar zijn eigen land terug te keren, ongeacht de verblijfsduur in het buitenland.

De diensten van de Commissie menen dat de indiener zich niet hoeft in te schrijven bij het 
Spaanse ziekteverzekeringsorgaan via een formulier E121 indien hij slechts 6 maanden per 
jaar in Spanje verblijft. Hij en zijn echtgenote moeten de noodzakelijke zorg kunnen 
ontvangen tijdens hun verblijf in Spanje op basis van een geldige Europese 
ziekteverzekeringskaart verstrekt door de Duitse zorgverzekeraar.

De Commissie pleegt overleg met de bevoegde nationale instanties om deze kwestie nader te 
onderzoeken en zal het Parlement dienovereenkomstig informeren.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

                                               
1 PB L 104 van 8.4.2004.
2 Arrest van 8.2.1992, C-102/91 en van 17.2.1977, 76/76.
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De communautaire bepalingen op het terrein van sociale zekerheid voorzien in de coördinatie, 
maar niet de harmonisatie, van socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat het iedere lidstaat 
vrij staat om zelf de details van zijn nationale socialezekerheidsstelsel te regelen, in het 
bijzonder details zoals wie uit hoofde van zijn wetgeving verzekerd is, en welke uitkeringen 
worden toegekend en onder welke voorwaarden en welke premies betaald moeten worden.
Echter, in het Gemeenschapsrecht, met name de Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 
574/72, zijn gemeenschappelijke regels en beginselen vastgelegd die in acht genomen moeten 
worden bij het toepassen van nationale wetgeving. Het doel van deze regels is het voorkomen 
dat de toepassing van de verschillende nationale socialezekerheidsregelingen nadelige 
gevolgen heeft voor mensen die hun recht van vrij verkeer uitoefenen in de Europese Unie.

Wat prestaties bij ziekte betreft, Verordeningen (EEG) nrs. 883/2004 en 987/2009 voorzien in 
uitgebreide bepalingen over het recht op verstrekkingen bij ziekte van gepensioneerden die 
verblijven of wonen in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat.

Bij verblijf in een andere lidstaat heeft een persoon recht op de noodzakelijke prestaties bij 
ziekte conform de wetgeving van de lidstaat van verblijf, namens de bevoegde lidstaat. De 
Europese ziekteverzekeringskaart dient als bewijs van dit recht. De Administratieve 
Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers heeft het begrip 
"noodzakelijke zorg" gedefinieerd als gezondheidszorg met het oog op het voorkomen dat een 
verzekerde voor het einde van de geplande verblijfsduur gedwongen is terug te keren naar de 
bevoegde lidstaat om de noodzakelijke behandeling te krijgen, en de verzekerde in staat te 
stellen zijn verblijf te vervolgen onder veilige medische omstandigheden, rekening houdend 
met de geplande verblijfsduur (Besluit S31).

Gepensioneerden die hun woonplaats overbrengen naar een lidstaat anders dan de lidstaat die 
hun pensioen uitkeert, komen in aanmerking voor alle medische zorg zoals voorzien in de 
wetgeving van de lidstaat van verblijf, namens de lidstaat die het pensioen uitkeert. Om 
medische zorg te ontvangen, moet de gepensioneerde een formulier S1 indienen bij het 
ziekteverzekeringsorgaan van de lidstaat van verblijf.

In het kader van Verordening (EEG) nr. 883/2004, wordt onder het begrip "woonplaats" 
verstaan de plaats waar de desbetreffende persoon het centrum van zijn belangen heeft. Het 
Hof van Justitie2 heeft de criteria bepaalt ter vaststelling van de woonplaats van een 
verzekerde: duur en doel van zijn afwezigheid, voornaamste redenen van de verhuizing, de 
intentie van de betrokkene, enz. Deze criteria zijn opgenomen in artikel 11 van Verordening 
(EG) nr. 987/2009, waarin voor instellingen de bepalende aspecten zijn opgenomen op basis 
waarvan vastgesteld kan worden waar een persoon woonachtig is.

Krachtens deze jurisprudentie en de inhoud van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 987/2009 
verandert een gepensioneerde niet van woonplaats indien hij niet de intentie heeft om 
permanent naar de andere lidstaat te verhuizen en de intentie heeft naar zijn eigen land terug 
te keren, ongeacht de verblijfsduur in het buitenland.

                                               
1 PB C 106 van 24.4.2010.
2 Arrest van 8.2.1992, C-102/91 en arrest van 17.2.1977, 76/76.



PE429.626v03-00 4/6 CM\907440NL.doc

NL

De Commissie is van mening dat de indiener zich niet hoeft in te schrijven bij het Spaanse 
ziekteverzekeringsorgaan via een formulier S1 (voorheen het formulier E121) indien hij 
slechts 6 maanden per jaar in Spanje verblijft en Duitsland aanhoudt als het centrum van zijn 
belangen. Hij en zijn echtgenote moeten de noodzakelijke zorg kunnen ontvangen tijdens hun 
verblijf in Spanje op basis van een geldige Europese ziekteverzekeringskaart verstrekt door 
het Duitse zorgverzekeraar.

Conclusies

De Commissie heeft tot tweemaal toe schriftelijk contact gehad met de Spaanse nationale 
autoriteiten om de zaak te bespreken die indiener in zijn verzoekschrift aan de orde stelt. Al 
met al heeft dit ertoe geleid dat de Spaanse autoriteiten ten aanzien van deze kwestie 
instemmen met de interpretatie van de Commissie van de socialezekerheidswetgeving van de 
EU. Zij gaan ermee akkoord dat gepensioneerden uit een andere lidstaat gerechtigd zijn hun 
Europese ziekteverzekeringskaart te gebruiken ter dekking van de nodige medische zorg 
tijdens hun verblijf in Spanje, op voorwaarde dat Spanje niet hun "normale woonplaats" is in 
de zin van de verordeningen. Dit dient te worden beoordeeld op basis van de afzonderlijke 
feiten van de situatie van de desbetreffende persoon.

De levering van medische zorg is in Spanje toegevallen aan de regionale autoriteiten. De 
Spaanse nationale autoriteiten hebben aangeboden om samen met de regionale medische 
autoriteiten van Valencia de specifieke feiten te onderzoeken met betrekking tot de aanvraag 
van een S1-document in het geval van indiener. Indiener is echter niet bereid zijn identiteit 
prijs te geven. Om die reden kan een dergelijk onderzoek niet plaatsvinden.

De Commissie is er echter van overtuigd dat de Spaanse autoriteiten zich op nationaal niveau 
bewust zijn van de juiste rechtspositie met betrekking tot het toegestane gebruik van de 
Europese ziekteverzekeringskaart.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De Commissie heeft de EU-regels op het gebied van de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers uiteengezet in haar mededeling van 8 oktober 2010. Toegang tot particuliere 
gezondheidszorg in de lidstaten wordt niet geregeld in het EU-recht. De EU-regels, met name 
Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009, voorzien in de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels die vallen onder de nationale wetgeving van de lidstaten. Voorts 
voorzien deze EU-regels niet in de harmonisatie van de socialezekerheidsstelsels, wat inhoudt 
dat iedere lidstaat vrij is de details te bepalen van zijn eigen nationale stelsel van sociale 
zekerheid. Het is dan ook in beginsel niet in strijd met de EU-voorschriften, dat na wijziging 
in de persoonlijke omstandigheden, nationale wetgeving op een EU-burger van toepassing 
wordt met minder gunstige bepalingen op het gebied van sociale zekerheid. Deze wetgeving 
dient wel op dezelfde wijze te worden toegepast op de eigen burgers als op de burgers van 
andere lidstaten. 

De coördinatieregels van de EU met betrekking tot de rechten van gepensioneerden op 
prestaties bij ziekte in een andere lidstaat dan de bevoegde, zijn in de voorgaande mededeling 
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uiteengezet. De Commissie herinnert eraan dat volgens deze regels de indiener en zijn 
echtgenote, gedurende hun tijdelijke verblijf in Spanje, op basis van de Europese 
ziekteverzekeringskaart namens Duitsland recht hebben op de noodzakelijke zorg bij ziekte. 
Op grond van dit recht kunnen dergelijke personen de noodzakelijke zorg ontvangen binnen 
de openbare gezondheidszorg in Spanje op dezelfde voorwaarden als de plaatselijk 
verzekerden. De omvang van de voorzieningen en de hoogte van de vergoedingen zijn 
afhankelijk van de bepalingen van de Spaanse wetgeving en kunnen daarom verschillen van 
wat mogelijk is op grond van Duitse wetgeving. Bovendien dekt de Europese 
gezondheidsverzekeringkaart alleen de noodzakelijke zorg en wordt niet alle zorg als 
noodzakelijk beschouwd. Zoals beschreven in de voorgaande mededeling, heeft de 
Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers het begrip 
"noodzakelijke zorg" gedefinieerd (Besluit S31). In het geval van de indiener kan, na een 
beoordeling door de Spaanse medische beroepsbeoefenaar, de conclusie zijn getrokken dat de 
zorg die hij en/of zijn echtgenote in Spanje ontvingen, niet langer voldeed aan de 
voorwaarden voor noodzakelijke zorg.

In een dergelijk geval, overeenkomstig de EU-regels met betrekking tot de coördinatie, kan 
een verzekerde die zijn woonplaats heeft in een lidstaat en die medische zorg in een andere 
lidstaat wil ontvangen, voorafgaande toestemming verzoeken (S2-formulier) van de bevoegde 
instelling in de lidstaat waar de persoon is verzekerd. De toepasselijke procedure in een 
dergelijk geval is uiteengezet in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 987/2004. Na 
toestemming wordt de zorgverstrekking door de bevoegde instelling vergoed aan de hand van 
de voorwaarden en vergoedingstarieven van de lidstaat waar de zorg is verstrekt. Normaal 
gesproken wordt er een vergoedingsprocedure afgewikkeld tussen de instellingen van de 
betrokken lidstaten.

De bovenvermelde mogelijkheden voor de indiener zijn gebaseerd op de EU-
coördinatieregels, aangenomen dat zijn woonplaats nog steeds in Duitsland is gelegen. Het 
begrip "woonplaats" in het kader van de EU-wetgeving over sociale zekerheid is uitgelegd in 
de Commissiemededeling van 8 oktober 2010. Als de indiener zijn woonplaats naar Spanje 
heeft overgebracht heeft hij recht op alle gezondheidszorg die op grond van de plaatselijke 
wetgeving beschikbaar is. De kosten van deze zorg worden dan gedragen door de bevoegde 
instelling in Duitsland. Opgemerkt dient te worden dat de wijziging in de gebruikelijke 
woonplaats om redenen van sociale zekerheid niet noodzakelijkerwijze een verandering 
meebrengt in de fiscale situatie van de gepensioneerde; de specifieke fiscale situatie vereist 
een aparte beoordeling door de bevoegde diensten.

De mogelijkheden op grond van de bepalingen van de Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 
987/2009 sluiten de toepassing van artikel 56 VWEU op de zaak van de indiener, niet uit. De 
overvloedige jurisprudentie2 van het Hof van Justitie over de toepassing van artikel 56 op 
gezondheidszorg is vastgelegd in de onlangs aangenomen Richtlijn 2011/24/EU3 betreffende 
de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. 
Ongeacht de rechten op grond van de verordeningen beschikken patiënten over het recht op 
vergoeding van de kosten van in het buitenland verkregen zorg op grond van de in de richtlijn 

                                               
1 PB C 106 van 24.4.2010.
2 Zaken C-158/96 Kohll [1998] Jur. I-01931 en C-120/95 Decker [1998] Jur. I-01831.
3 PB L 88 van 04.04.2011.
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vastgelegde jurisprudentie. Dit recht geldt alleen voor behandelingen waarop patiënten in hun 
eigen lidstaat recht hebben. Na voorafgaande toestemming voor bepaalde behandelingen, 
kunnen lidstaten ook tot vergoeding van de kosten van deze zorg overgaan. Nadat de 
patiënten de behandelingskosten hebben betaald hebben de patiënten recht op vergoeding tot 
een bedrag dat zou zijn terugbetaald indien de zorg in eigen land was verleend; en niet hoger 
dan de werkelijke kosten van de behandeling; de lidstaat kan echter besluiten om de volledige 
kosten te vergoeden. De omzetting van de Richtlijn door de lidstaten moet voor 25 oktober 
2013 plaatsvinden, het kan dus zijn dat de nationale wetgeving nog niet aan deze bepalingen 
is aangepast. De lidstaten zijn echter verplicht de jurisprudentie toe te passen van het Hof van 
Justitie over de vrijheid van dienstverlening op dit gebied.

Conclusie

De Commissie staat op het standpunt dat de indiener op dit moment, met zijn Europese 
ziekteverzekeringskaart, recht heeft op noodzakelijke zorg tijdens zijn verblijf in Spanje, op 
dezelfde voet als de daar verzekerde personen. De indiener kan tevens voorafgaande 
toestemming (S2-formulier) vragen van de bevoegde instanties in Duitsland voor geplande 
gezondheidszorg in Spanje. Ingeval de indiener besluit zijn woonplaats naar Spanje over te 
brengen heeft hij recht op alle beschikbare gezondheidszorg in Spanje, op dezelfde voet als de 
Spaanse gepensioneerden. Afgezien van deze rechten kan de indiener, op grond van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake de toepassing van artikel 56 van de VWEU, zijn 
ziekteverzekeringsorgaan in Duitsland vragen om vergoeding van in Spanje gemaakte 
behandelingskosten. 

De indiener bestrijdt niet de rechtmatigheid van de beslissingen van de Spaanse autoriteiten 
maar doet voorstellen tot verbetering van de EU-regels. De bestaande EU-regels op het gebied 
van coördinatie van sociale zekerheid hebben tot doel tot coördinatie te komen van nationale 
regelgeving en niet tot harmonisatie van regels en dienen dan ook als zodanig door de 
nationale autoriteiten in acht te worden genomen. 

Op grond van de door Spanje en indiener verstrekte informatie heeft de Commissie geen 
schending van EU-wetgeving kunnen vaststellen.


