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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1919/2013, ingediend door Mark Tedman (Ierse nationaliteit), 
over het feit dat de gezondheidszorg in de hele EU moet worden geharmoniseerd

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens twintigjarige dochter op vakantie in Portugal een inwendige hersenbloeding 
en een beroerte kreeg, beweert dat zij de behandeling die zij in Portugal kreeg, kennelijk niet 
mag voortzetten. Het probleem lijkt te zijn dat zij in het Ierse gezondheidssysteem als een 
poliklinische patiënt wordt beschouwd en geen recht heeft op dezelfde voorzieningen. Na haar 
terugkeer naar Ierland zijn de fysiotherapie en de logopedische behandeling stopgezet. 
Indiener wil graag weten waarom zij de behandeling die binnen het EU-stelsel in Portugal is 
opgestart, niet mag voortzetten. Hij vraagt of er een wettelijk recht op de voortzetting van 
verzorging bestaat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juli 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

Over het algemeen voorziet de EU-wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid in de 
coördinatie, maar niet in de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat alle 
lidstaten naar eigen inzicht de invulling van hun socialezekerheidsstelsel kunnen bepalen, 
zoals welke uitkeringen worden verstrekt en onder welke voorwaarden, de wijze waarop deze 
worden berekend en de premies die moeten worden afgedragen. De EU-wetgeving, in het 
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bijzonder de Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009, stellen gemeenschappelijke 
regels en beginselen vast die door alle nationale autoriteiten bij de toepassing van het 
nationale recht moeten worden nageleefd. Deze regels waarborgen dat bij de toepassing van 
de verschillende nationale wetten de grondbeginselen van gelijke behandeling en non-
discriminatie worden geëerbiedigd. Op die manier wordt gewaarborgd dat de toepassing van 
de verschillende nationale wetgevingen geen negatieve invloed heeft op personen die 
gebruikmaken van hun recht van vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat gezien de discrepanties tussen de 
socialezekerheidswetgeving in elk land, die niet worden verholpen door de bepalingen inzake 
de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, het al dan niet gunstiger kan zijn voor de 
verzekerde om naar een andere EU-lidstaat te verhuizen als het gaat om de rechten op 
socialezekerheidsuitkeringen in elk concreet geval. 

Voor uitkeringen bij ziekte worden in Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 987/2009 de
voorwaarden gespecificeerd op grond waarvan verzekerden gebruik kunnen maken van 
verstrekkingen als ze in een andere lidstaat verblijven dan het voor hun verzekering bevoegde 
land. In artikel 19 van Verordening (EG) nr. 883/2004 is geregeld dat een verzekerde en zijn 
gezinsleden die verblijven in een andere lidstaat dan de bevoegde lidstaat, recht hebben op de 
verstrekkingen welke tijdens hetverblijf medisch noodzakelijk worden, met inachtneming van 
de aard van de verstrekkingenen de verwachte duur van het verblijf.

In artikel 25 van Verordening (EG) nr. 987/2009 wordt het concept van medisch 
noodzakelijke zorg in de lidstaat van verblijf verder verduidelijkt. Bij de toepassing van deze 
bepaling wordt op vertoon van een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) noodzakelijke 
zorg verleend onder dezelfde voorwaarden als aan de ingezetenen van het gastland. Deze 
bepaling omvat daarnaast een eis om te voorkomen dat een verzekerde gedwongen wordt voor 
het eind van de geplande verblijfsduur terug te keren naar de bevoegde lidstaat om de 
noodzakelijke behandeling te ondergaan. 

Hieruit volgt dat de noodzakelijke behandeling in alle gevallen wordt bepaald door de 
noodzaak om deze voort te zetten in de lidstaat van verblijf zonder onderbroken te worden 
door de verplichting om terug te keren naar de lidstaten van herkomst voordat deze 
behandeling ten einde is. In Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009 is er geen 
bepaling opgenomen waarin de duur van het verblijf voor de toepassing van artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt vastgelegd. Artikel 19 is echter uitsluitend van 
toepassing zolang de behandeling als noodzakelijk wordt beschouwd.

Het is dan ook aan de dokter om te beslissen, rekening houdend met de specifieke medische 
situatie in elk afzonderlijk geval, of de voorwaarden voor noodzakelijke behandeling als 
gevolg waarvan de aanvrager niet gedwongen kan worden om terug te keren naar zijn eigen 
land, nog steeds gelden of dat de aanvrager al in de positie verkeert om de behandeling voort 
te zetten in het land van herkomst.

In het geval van indiener was zijn dochter naar Portugal afgereisd waar ze tijdens haar 
vakantie een noodzakelijke behandeling moest ondergaan. Uit de verstrekte informatie volgt 
dat alle behandelingen naar aanleiding van de diagnose, operatie en acute therapie na de 
operatie noodzakelijk leken te zijn en dus verleend werden op grond van de daarop geldende 
rechten in Portugal en vergoed zijn door de instellingen die gebruikmaken van de EHIC. 
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Nadere behandelingen konden vermoedelijk worden uitgesteld en voortgezet in Ierland – het 
land dat bevoegd was voor de medische behandeling van de dochter van indiener, volgens de 
daar geldende rechten. Dit was geheel in overeenstemming met bovenstaande voorschriften in 
de EU-wetgeving over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

Conclusie

De diensten van de Commissie zijn van mening dat er in dit geval geen inbreuk is gepleegd op 
de EU-wetgeving. Op dit moment is er geen rechtsgrond om de bestaande EU-regelgeving 
inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels te harmoniseren.


