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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ermee ingenomen dat de arresten van het Hof van Justitie inzake het recht 
van patiënten op gezondheidszorg in een andere lidstaat tot meer rechtszekerheid hebben 
geleid. Zij onderstreept dat dit van groot belang is voor het dagelijks leven en welzijn van 
veel EU-burgers, vooral met het oog op de vergrijzing.

De rapporteur stemt in met de gekozen rechtsgrondslag en acht het voorstel voor een richtlijn 
in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Daarmee zijn de nationale 
gezondheidsstelsels beschermd en is de onrust over de gevolgen van het voorstel voor de 
toekomstige financiering van de stelsels weggenomen.

Voorts benadrukt de rapporteur dat de wisselwerking tussen de richtlijn en Verordening nr. 
1408/711 van belang is en dat de eerste de laatste aanvult. Zij wil er dan ook op wijzen dat het 
voorstel niet dient ter vervanging van het bestaande kader voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg uit de verordening. Verordening nr. 1408/71 coördineert namelijk de 
nationale socialezekerheidsregelingen, terwijl de bepalingen betreffende rechten uit dit 
voorstel voor een richtlijn en de bepalingen uit de verordening alternatieve mechanismen 
vormen voor de vergoeding van de kosten van grensoverschrijdende gezondheidszorg. De 
patiënt heeft dientengevolge een keuze: een verzekerde kan gebruik maken van het 
mechanisme uit de verordening, maar kan ook kiezen voor het systeem uit de voorgestelde 
richtlijn.
Het voorstel voor een richtlijn geeft EU-burgers het recht te kiezen voor extramurale zorg in 
een andere lidstaat zonder dat zij vooraf toestemming hoeven te vragen bij het nationale 
gezondheidsstelsel. Eerst betalen patiënten zelf voor de zorg en vervolgens kunnen zij hun 
nationale gezondheidsstelsel om terugbetaling verzoeken. In het voorstel worden de kosten 
vergoed die het nationale socialezekerheidsstelsel gedekt zou hebben wanneer de zorg was 
verleend in de eigen lidstaat.

De richtlijn raakt aan enkele kwesties van internationaal privaatrecht. Uit het verlenen van 
medische zorg kunnen immers zowel vorderingen uit onrechtmatige daad als uit 
overeenkomst ontstaan. De rapporteur heeft daarom extra nadruk gelegd op het feit dat de 
communautaire regelgeving betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de toepasselijke 
wetgeving geldt. Het voorstel is in overeenstemming met de verordeningen 'Rome I'2en 'Rome 
II'3.

Dit gezegd hebbende wil de rapporteur graag een 'onafgedane zaak' onder de aandacht 
brengen. Het Parlement is nog in afwachting van de studie over schade in gevallen van 
persoonlijk letsel die de Commissie in het vooruitzicht had gesteld. Met het oog hierop achtte 

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, 
PB L 148 van 5.6.1974, blz. 35.
2 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 
van toepassing is op contractuele verbintenissen ('Rome I'), PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.
3 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 inzake het recht dat 
van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ('Rome II'), PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.
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zij het passend een overweging over schade in het voorstel op te nemen die is ontleend aan de 
verordening 'Rome II'.

Wat de rechterlijke bevoegdheid en de toepassing van de verordening 'Brussel I'1 betreft, is de 
rapporteur ten slotte van mening dat een gedupeerde van medische fouten de mogelijkheid 
moet hebben een rechtstreekse vordering in te stellen tegen zijn of haar verzekeraar in de 
lidstaat waarvan de gedupeerde ingezetene is, mits voldaan is aan de voorwaarden die het Hof
in het arrest-Odenbreit2 heeft gesteld.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten bij grensoverschrijdende
gezondheidszorg

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten op de toegang tot veilige, 
hoogwaardige, efficiënte en rechtvaardige 
gezondheidszorg onder billijke 
voorwaarden

Motivering

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PB L 12 van 16.01.2001. blz. 
1.
2 Zaak C-463/06, FBTO Schadeverzekering/Odenbreit, Jurispr. 2007, blz. I-11321
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objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Niettegenstaande het 
voorafgaande moet de toepasselijke 
wetgeving in geval van vorderingen uit 
contractuele en niet-contractuele 
aansprakelijkheid worden vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 betreffende het recht dat van 
toepassing is op contractuele 
verbintenissen ('Rome 1')1 en 
Verordening (EG) nr. 864/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het recht dat van toepassing is 
op niet-contractuele verbintenissen 
('Rome II')2. De rechterlijke bevoegdheid 
dient te worden vastgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 44/2001 van de 
Raad van 22 december 2000 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken3, met dien 
verstande dat gedupeerden hun vordering 
rechtstreeks tegen hun verzekeraar 
kunnen instellen in de lidstaat waarvan zij 
ingezetenen zijn, mits voldaan wordt aan 
de voorwaarden.
1PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.
2PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.
3PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.

Amendement 3
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
tot stand voor de toegang van EU-burgers 
tot veilige, hoogwaardige, efficiënte en 
rechtvaardige gezondheidszorg onder 
billijke voorwaarden, en creëert 
mechanismen voor samenwerking tussen 
de lidstaten op het gebied van de 
gezondheid, met inachtneming van de 
nationale bevoegdheden wat betreft de 
organisatie en verstrekking van 
gezondheidszorg.

Motivering

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde, 
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systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is 
of met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

toereikende en effectieve systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling;

Motivering

Het risico bestaat dat de geschrapte tekst discretionaire regelgeving voor schadeloosstelling 
legitimeert.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepasselijke voorschriften in geval van
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg

Voorschriften die van toepassing zijn op
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg en het recht dat van 
toepassing is op eventuele vorderingen die 
ontstaan op grond van contractuele of 
niet-contractuele aansprakelijkheid

Motivering

Het is noodzakelijk in deze bepaling onderscheid te maken tussen de voorschriften die van 
toepassing zijn op het verlenen van gezondheidszorg en het recht dat van toepassing is op 
eventuele vorderingen die ontstaan uit het verlenen van dergelijke diensten.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven of 
gevestigd is, is overeenkomstig artikel 5 de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing.

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven of 
gevestigd is, is de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt, 
alsmede artikel 5, van toepassing.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is en hieruit 
vorderingen ontstaan op grond van 
contractuele en niet-contractuele 
aansprakelijkheid, wordt overeenkomstig 
de bepalingen van Verordening (EG) 
593/2008 en Verordening (EG) 864/2007 
bepaald welk recht van toepassing is. De 
rechterlijke bevoegdheid wordt vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 44/2001, met dien 
verstande dat gedupeerden rechtstreeks 
een vordering kunnen instellen tegen hun 
verzekeraar in de lidstaat waarvan zij 
ingezetenen zijn, mits aan de 
voorwaarden is voldaan.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) verstrekt informatie en verleent 
bijstand aan patiënten die als 
gedupeerden een rechtstreekse vordering 
instellen tegen hun verzekeraar in de 
lidstaat waarvan zij ingezetenen zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het nationale contactpunt van de 
lidstaat van aansluiting maakt aan 
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patiënten die daarom verzoeken de 
contactgegevens bekend van de 
contactpunten van andere lidstaten. 

Motivering

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen de wederzijdse 
bijstand die voor de toepassing van deze 
richtlijn nodig is.

1. De lidstaten verlenen de wederzijdse 
bijstand die voor de toepassing van deze 
richtlijn nodig is, in samenwerking met de 
regionale en plaatselijke autoriteiten 
indien deze verantwoordelijk zijn voor het 
gezondheidsstelsel.
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