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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0414),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0257/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming, Commissie economische en monetaire zaken, 
Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie juridische zaken en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Op 9 juni 2005 heeft het Europees 
Parlement met 554 stemmen tegen 12 een 
resolutie over de mobiliteit van patiënten 
en ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
in de Europese Unie1 aangenomen waarin 
het verzoekt om rechtszekerheid en 
duidelijkheid over rechten en procedures 
voor patiënten, gezondheidswerkers en 
lidstaten.
1 PB L 124 E van 25.5.2006, blz.543.
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Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De gezondheidsstelsels van de 
Gemeenschap vormen een belangrijk 
onderdeel van het hoge niveau van sociale 
bescherming in Europa en dragen bij tot 
sociale samenhang en sociale 
rechtvaardigheid, alsook tot duurzame 
ontwikkeling. Bovendien maken zij deel 
uit van het bredere kader van diensten 
van algemeen belang.

(4) De gezondheidsstelsels van de 
Gemeenschap vormen een belangrijk 
onderdeel van het hoge niveau van sociale 
bescherming in Europa en dragen bij tot 
sociale samenhang en sociale 
rechtvaardigheid, alsook tot duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Over bepaalde vraagstukken in verband 
met grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, zoals de vergoeding van 
de kosten van gezondheidszorg die wordt 
verstrekt in een andere lidstaat dan die 
waar de ontvanger van de zorg woonachtig 
is, heeft het Hof van Justitie zich al 
uitgesproken. Omdat de gezondheidszorg 
van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt is uitgesloten, is het
belangrijk deze vraagstukken in een 
specifiek communautair rechtsinstrument 
te behandelen met het oog op een 
algemenere en doeltreffendere toepassing 
van de door het Hof van Justitie in 
afzonderlijke zaken ontwikkelde 

(6) Over bepaalde vraagstukken in verband 
met grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, zoals de vergoeding van 
de kosten van gezondheidszorg die wordt 
verstrekt in een andere lidstaat dan die 
waar de ontvanger van de zorg woonachtig 
is, heeft het Hof van Justitie zich al 
uitgesproken. Het is belangrijk deze 
vraagstukken in een specifiek 
communautair rechtsinstrument te 
behandelen met het oog op een algemenere 
en doeltreffendere toepassing van de door 
het Hof van Justitie in afzonderlijke zaken 
ontwikkelde beginselen.
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beginselen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten.

– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en
– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van (11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
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de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid. 
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om op de interne 
markt patiëntenmobiliteit en vrij verkeer 
van gezondheidzorgverlening, alsmede
een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming tot stand te 
brengen.

de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid. 
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om 
patiëntenmobiliteit en een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming tot stand te 
brengen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
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eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. Deze richtlijn verplicht 
zorgaanbieders echter geenszins patiënten 
uit andere lidstaten voor geplande 
behandelingen te aanvaarden of voorrang 
te geven ten koste van andere patiënten met 
soortgelijke zorgbehoeften, die hierdoor 
bijvoorbeeld langer op een behandeling 
zouden moeten wachten.

eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer van personen op de 
interne markt, non-discriminatie op grond 
van onder meer nationaliteit, en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. Deze richtlijn verplicht 
zorgaanbieders echter geenszins patiënten 
uit andere lidstaten voor geplande 
behandelingen te aanvaarden of voorrang 
te geven ten koste van andere patiënten met 
soortgelijke zorgbehoeften, die hierdoor 
bijvoorbeeld langer op een behandeling 
zouden moeten wachten.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Onderzoek wijst erop dat 
gezondheidszorg in 10% van de gevallen 
schade oplevert. De invoering van 
duidelijke gemeenschappelijke 
verplichtingen voor de omgang met schade 
als gevolg van gezondheidszorg is dan ook 
essentieel om te voorkomen dat een gebrek 
aan vertrouwen in deze mechanismen een 
belemmering voor de verbreiding van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
vormt. De dekking van schade en de 
vergoeding door de stelsels van het land 
waar de behandeling plaatsvindt, mag de 
lidstaten niet beletten de dekking van hun 
binnenlandse stelsels uit te breiden tot 
patiënten uit hun land die zich in het 
buitenland willen laten behandelen 
wanneer dit in het belang van de patiënt is, 
in het bijzonder voor patiënten voor wie 
het gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat noodzakelijk is.

(15) Onderzoek wijst erop dat 
gezondheidszorg in 10% van de gevallen 
schade oplevert. De invoering van 
duidelijke gemeenschappelijke 
verplichtingen voor de omgang met
beweerde schade als gevolg van 
gezondheidszorg is dan ook essentieel om 
te voorkomen dat een gebrek aan 
vertrouwen in deze mechanismen een 
belemmering voor de verbreiding van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
vormt. De dekking van schade en de 
vergoeding door de stelsels van het land 
waar de behandeling plaatsvindt, mag de 
lidstaten niet beletten de dekking van hun 
binnenlandse stelsels uit te breiden tot 
patiënten uit hun land die zich in het 
buitenland willen laten behandelen 
wanneer dit in het belang van de patiënt is, 
in het bijzonder voor patiënten voor wie 
het gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de 
vrijheid van dienstverrichting de vrijheid 

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen de vrijheid impliceren 
van ontvangers van gezondheidszorg, 
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impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die op een 
andere wijze, bijvoorbeeld via diensten op 
het gebied van e-gezondheidszorg, 
gezondheidszorg willen ontvangen die in 
een andere lidstaat wordt verleend. Hoewel
het Gemeenschapsrecht de bevoegdheid 
van de lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder 
de Verdragsbepalingen betreffende het 
vrij verrichten van diensten, naleven. 
Volgens die bepalingen mogen de 
lidstaten geen ongerechtvaardigde 
beperkingen op de uitoefening van die 
vrijheid in de gezondheidszorgsector 
invoeren of handhaven.

waaronder zij die geneeskundige 
behandeling behoeven, om zich met het 
oog daarop naar een andere lidstaat te 
begeven. Hetzelfde geldt voor ontvangers 
van gezondheidszorg die op een andere 
wijze, bijvoorbeeld via diensten op het 
gebied van e-gezondheidszorg, 
gezondheidszorg willen ontvangen die in 
een andere lidstaat wordt verleend. Het 
Gemeenschapsrecht laat de bevoegdheid 
van de lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en 
de bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer 

(21) Patiënten moeten erop kunnen rekenen 
dat de kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg ten minste tot 
hetzelfde niveau worden vergoed als 
wanneer dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend. Hiermee 
wordt niets afgedaan aan de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de hoogte van de ziektekostendekking van 
hun burgers vast te stellen en worden grote 
gevolgen voor de financiering van de 
nationale gezondheidszorgstelsels 
voorkomen. Indien dit gunstiger is voor de 
patiënt, mogen de lidstaten in hun nationale 
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dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen.
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.
De lidstaten kunnen beslissen om andere, 
daarmee samenhangende kosten, zoals 
therapeutische behandeling, te vergoeden, 
mits de totale kosten het bedrag dat in 
lidstaat van aansluiting zou worden 
vergoed, niet overschrijden.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Wanneer een patiënt gezondheidszorg 
ontvangt in een lidstaat die niet het land is 
waar hij verzekerd is, is het cruciaal dat hij 
van tevoren van de geldende voorschriften 
op de hoogte is. Een soortgelijke 
duidelijkheid is vereist wanneer
zorgverleners tijdelijk naar een andere 
lidstaat gaan om hun medische diensten 
daar te verlenen of wanneer
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
wordt verleend. In die gevallen is volgens 
de algemene beginselen in artikel 5 de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing, 
aangezien de lidstaten uit hoofde van 
artikel 152, lid 5, van het Verdrag 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie 
en verstrekking van gezondheidsdiensten 
en geneeskundige verzorging. Dit zal de 
patiënt helpen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen en zal misverstanden 
en misvattingen voorkomen. Bovendien zal 
hierdoor veel vertrouwen tussen de patiënt 
en de zorgverlener ontstaan.

(35) Wanneer een patiënt gezondheidszorg 
ontvangt in een lidstaat die niet het land is 
waar hij verzekerd is, is het cruciaal dat hij 
van tevoren van de geldende voorschriften 
op de hoogte is. Een soortgelijke 
duidelijkheid is vereist wanneer 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
zoals telegeneeskunde, wordt verleend. In 
die gevallen is volgens de algemene 
beginselen in artikel 5 de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
van toepassing, aangezien de lidstaten uit 
hoofde van artikel 152, lid 5, van het 
Verdrag verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging. Dit zal de patiënt helpen met 
kennis van zaken beslissingen te nemen en 
zal misverstanden en misvattingen 
voorkomen. Bovendien zal hierdoor veel 
vertrouwen tussen de patiënt en de 
zorgverlener ontstaan.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om het potentieel van de interne 
markt voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te kunnen benutten, is 
samenwerking tussen de zorgaanbieders, 
zorginkopers en regelgevers van 
verschillende lidstaten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau nodig, zodat 

(37) Om het potentieel van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
kunnen benutten, is samenwerking tussen 
de zorgaanbieders, zorginkopers en 
regelgevers van verschillende lidstaten op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau nodig, 
zodat veilige, hoogwaardige en efficiënte 
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veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens specifieke 
bepalingen van het communautaire recht, 
niet om redenen van beroepskwalificatie 
mag worden beperkt. Deze richtlijn moet 
die bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende gezondheidszorg de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de
gezondheidszorg voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens specifieke 
bepalingen van het communautaire recht, 
niet om redenen van beroepskwalificatie 
mag worden beperkt. Deze richtlijn moet 
die bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
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Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan de 
noodzaak van passende instemming door 
de behandelend arts of apotheker van de 
patiënt in elk afzonderlijk geval indien dit 
uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan de 
noodzaak van passende instemming door 
de behandelend arts of apotheker van de 
patiënt in elk afzonderlijk geval indien dit 
uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen. Wanneer 
in de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt een voorschrift wordt versterkt 
voor een geneesmiddel dat in de lidstaat 
van aansluiting normaliter niet op 
voorschrift verkrijgbaar is, beslist 
laatstgenoemde lidstaat of hij bij wijze van 
uitzondering toestemming verleent, dan 
wel een ander, gelijkwaardig geacht 
geneesmiddel verstrekt.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

a) 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, de wetgeving van de
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
van toepassing is;

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) de in lid 1, onder a), bedoelde 
gezondheidszorg wordt verstrekt volgens 
kwaliteits- en veiligheidsnormen en 
-richtsnoeren die door de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt zijn vastgesteld 
en die waarborgen dat:

i) patiënten en zorgaanbieders uit andere 
lidstaten onder meer met elektronische 
middelen informatie over deze normen en 
richtsnoeren, met inbegrip van de 
bepalingen betreffende toezicht, kunnen 
krijgen;

c) de zorgaanbieders alle relevante
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 

ii) patiënten en zorgaanbieders uit andere 
lidstaten informatie kunnen krijgen over 
de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende de eventuele 
verzekeringsdekking van de zorgaanbieder
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betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

of soortgelijke individuele of collectieve 
vormen van bescherming inzake diens
beroepsaansprakelijkheid;

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures 
beschikken ingeval zij schade ondervinden 
als gevolg van de ontvangen 
gezondheidszorg, en over rechtsmiddelen 
beschikken en het recht hebben om 
schadeloosstelling te vragen;

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

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

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd;

g bis) patiënten die een behandeling 
hebben ondergaan, recht hebben op een 
schriftelijk of elektronisch dossier over die 
behandeling en eventueel medisch advies, 
met het oog op de continuïteit van de zorg.

Or. en

Justification

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same subject 
matter.

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 18/35 PR\753961NL.doc

NL

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter of 
applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity and 
proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, Member 
States shall provide information on their standards and guidelines on quality and safety to 
patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken; 
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, kan de Commissie samen 
met de lidstaten richtsnoeren ontwikkelen
om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt uitgegaan 
van een hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid.

Or. en

Motivering

De vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen moet louter als een kwestie van 
toepasselijke wetgeving worden behandeld. Daardoor zal het voorstel meer in overeenstemming 
zijn met het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel en de bevoegdheid van de 
lidstaten inzake gezondheidszorg beter eerbiedigen. De lidstaten moeten patiënten en 
zorgaanbieders wel informatie verstrekken over hun kwaliteits- en veiligheidsnormen en -
richtsnoeren.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt of de verzekerde de kosten die 
door zijn wettelijke 
socialezekerheidsstelsel zouden zijn 
vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend. Indien er verschillende 
methoden beschikbaar zijn om een 
bepaalde ziekte of een bepaald letsel te 
behandelen, heeft de patiënt recht op 
vergoeding van alle 
behandelingsmethoden die voldoende 
door de internationale medische 
wetenschap beproefd zijn, zelfs indien 
deze niet voorhanden zijn in de lidstaat 
van aansluiting van de patiënt. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

Or. en

Justification

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine the 
conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a certain 
health care benefit in their home Member State they should have the right to be reimbursed for 
equivalent healthcare provided in other Member States. However, according to ECJ case law, 
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Member States must not disregard Community law when determining which treatments will be 
paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several methods available for 
treating a certain disease or injury, the patient should have the right to reimbursement for all 
methods of treatment that are sufficiently tried and tested by international medical science,2 even 
if they are not offered in the patient’s home Member State. This will give patients a greater 
opportunity of receiving a treatment that suits their individual condition.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. De lidstaten kunnen 
beslissen om andere daarmee 
samenhangende kosten, zoals 
therapeutische behandeling, te vergoeden, 
mits de totale kosten het bedrag dat in 
lidstaat van aansluiting zou worden 
vergoed, niet overschrijden.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intramurale en gespecialiseerde zorg Intramurale zorg

Or. en

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg”
verstaan:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

a) gezondheidszorg die zeer 
gespecialiseerd is en/of waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of

b) op een specifieke lijst opgenomen
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is.
De lijst wordt beperkt tot:

b) gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden
is.

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is. 

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 

Schrappen
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toetsing.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek.

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming, 
met inbegrip van de beroepsprocedures in 
geval van weigering van toestemming, ter 
beschikking van het publiek.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen de patiënten 
een vrijwillig systeem van voorafgaande 
toestemming aanbieden waarbij de patiënt 
in ruil voor deze toestemming een voucher 
krijgt waarop het maximale vergoedbare 
bedrag is vermeld. De patiënt kan deze 
voucher dan meenemen naar het 
ziekenhuis waar hij wordt behandeld en 
de kosten worden dan rechtstreeks door 
de lidstaat van aansluiting vergoed.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie verricht binnen twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn een haalbaarheidsstudie naar de 
oprichting van een clearinginstelling om 
de vergoeding van kosten in het kader van 
deze richtlijn tussen verschillende landen, 
gezondheidszorgstelsels en muntzones te 
vergemakkelijken, brengt daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad en dient zo nodig een 
wetgevingsvoorstel in.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
er, onder meer met elektronische 
middelen, gemakkelijk toegankelijke
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek snel informatie te geven over 
het ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, alsook over de 
rechten van patiënten, de procedures voor 
de toegang tot die rechten en de 
rechtsmiddelen waarover de patiënt 
beschikt als dergelijke rechten hem 
worden onthouden, onder meer in geval 
van schade als gevolg van in een andere 
lidstaat ontvangen gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, 
ook met elektronische middelen, 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt en 
betreft onder meer de rechten van 
patiënten, de procedures voor de toegang 
tot die rechten en de rechtsmiddelen 
waarover de patiënt beschikt als dergelijke 
rechten hem worden onthouden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gezondheidswerkers die een patiënt 
adviseren, via een beveiligd systeem over 
informatie kunnen beschikken. Deze 
informatie omvat gegevens over 
gezondheidswerkers die in de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt 
ingeschreven zijn en eventuele 
disciplinaire procedures die tegen hen 
lopen. De lidstaten stellen elkaar 
onmiddellijk proactief in kennis van 
dergelijke disciplinaire procedures en de 
bevindingen daarvan.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en
informatie over kwaliteit en veiligheid, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

Or. en
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Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het vergemakkelijkt de toegang van 
patiënten tot Europese 
patiëntennetwerken.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is, onder meer door 
duidelijkheid te scheppen over 
verschillende namen die voor hetzelfde 
geneesmiddel worden gebruikt;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) maatregelen om 
namaakgeneesmiddelen op te sporen en te 
voorkomen dat zij in apotheken 
terechtkomen;
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Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt een voorschrift 
wordt verstrekt voor geneesmiddelen die 
in de lidstaat van aansluiting normaliter 
niet op voorschrift verkrijgbaar zijn, 
beslist laatstgenoemde lidstaat of hij bij 
wijze van uitzondering toestemming 
verleent, dan wel een ander, gelijkwaardig 
geacht geneesmiddel verstrekt.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de voorwaarden en criteria voor 
zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

a) een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan de Europese 
referentienetwerken moeten voldoen, 
waaronder de lijst van zeldzamere ziekten 
waarmee zij zich bezig moeten houden en 
de voorwaarden en criteria voor 
zorgaanbieders die aan de Europese 
referentienetwerken willen deelnemen, 
teneinde in het bijzonder te waarborgen dat 
de Europese referentienetwerken:

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a – punt ix bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix bis) passende en effectieve 
betrekkingen met technologieleveranciers 
hebben.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige specifieke maatregelen vast om 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen op het 
gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige specifieke maatregelen vast om 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen op het 
gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen voldoen aan de toepasselijke 
gegevensbeschermingswetgeving in elke 
lidstaat en sluiten ook aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap, met inbegrip van 
telegeneeskunde en telepsychiatrie, en 
eerbiedigen het grondrecht op bescherming 
van persoonsgegevens. In het bijzonder 
worden de nodige normen en begrippen 
voor de interoperabiliteit van de 
desbetreffende informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
te waarborgen.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van nieuwe

gezondheidstechnologieën

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van gezondheidstechnologieën

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de 
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden.

1. De lidstaten bevorderen de ontwikkeling 
en werking van een netwerk waarin de 
nationale autoriteiten of instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie met elkaar worden 
verbonden. De lidstaten zetten een systeem 
voor het beheer van het netwerk op dat 
stoelt op de beginselen van good 
governance, waaronder transparantie, 
objectiviteit, eerlijke procedures en 
volledige participatie van alle betrokken 
groepen, waaronder gezondheidswerkers, 
patiënten, wetenschappers en 
bedrijfsleven.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) nagaan hoe op duurzame wijze een 
evenwicht kan worden bereikt tussen de 
doelstellingen van toegang tot 
geneesmiddelen, beloning van innovatie 
en beheer van de gezondheidsbegrotingen.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige maatregelen voor de oprichting en
het beheer van dit netwerk vast, waarbij 
ook de aard en het type van de uit te 
wisselen informatie wordt gespecificeerd.

4. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige maatregelen voor de oprichting, het 
beheer en de transparante werking van dit 
netwerk vast.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie staat alleen 
autoriteiten die de in lid 1 omschreven 
beginselen van good governance in acht 
nemen, toe aan het netwerk deel te 
nemen.

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf jaar na de in artikel 22, lid 1, 
genoemde termijn stelt de Commissie een 
verslag over de werking van deze richtlijn 
op en dient dit bij het Europees Parlement 
en de Raad in.

Binnen vijf jaar na de in artikel 22, lid 1, 
genoemde termijn stelt de Commissie een 
verslag over de werking van deze richtlijn 
op, met statistieken over de 
patiëntenuitstromen en -instromen die 
deze richtlijn tot gevolg heeft, en dient dit 
bij het Europees Parlement en de Raad in.

Or. en
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TOELICHTING

“Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid.” (Jean 
Giraudoux)

Gezond verstand en tact

Juristen of politici. De afgelopen tien jaar, sinds de arresten-Kohll en -Dekker van het Hof van 
Justitie, hebben juristen over het beleid inzake patiëntenmobiliteit in Europa beslist, omdat de 
politici daar niet toe in staat waren. Als we niets doen, zal het Hof de Verdragen verder uitleggen 
wat rechten inzake patiëntenmobiliteit betreft. Waar wij politici geen duidelijkheid hebben 
kunnen scheppen, zal het Hof dat doen. Als we er genoegen mee nemen om de beleidsvorming 
aan juristen over te laten, hoeven we niets te doen, behalve natuurlijk de onvoorspelbare 
rekeningen betalen die daaruit resulteren. Als wij daarentegen geloven dat wij als verkozen 
politici tot taak hebben rechtszekerheid te scheppen en een rechtlijnig beleid te voeren, dan 
moeten wij dat onverwijld doen. Onze kiezers vinden patiëntenmobiliteit een interessante 
mogelijkheid, maar zij verwachten dat die mogelijkheid naar behoren beheerd wordt en willen 
degelijk advies over het beleid en de procedures.

Het langverwachte Commissievoorstel, dat volgt op het met een overweldigende meerderheid 
aangenomen verslag over de mobiliteit van patiënten van 2005 (A6-0129/2005), is welkom, met 
name de vindingrijke bepalingen over Europese referentienetwerken voor zeldzamere ziekten, 
die verder gaan dan de arresten van het Hof. Op sommige punten laat het voorstel echter nog 
enige onzekerheid bestaan; daaraan wil dit verslag verhelpen.

Een kans voor de patiënt. We mogen er geen enkele twijfel over laten bestaan dat dit een kans 
is voor de patiënten. In het voorstel staat de patiënt centraal; vraagstukken in verband met de 
mobiliteit van gezondheidswerkers en gezondheidsdiensten zijn voor later. Dat geldt helaas ook 
voor het dringend noodzakelijke voorstel over de veiligheid van patiënten. In het voorstel staat 
ook duidelijk dat het de socialezekerheidsroute niet wijzigt; daaraan wordt niet geraakt, hoewel 
er misschien meer duidelijkheid moet komen over wanneer elk van beide van toepassing is. Toch 
moeten we duidelijk maken dat dit voor de patiënten een kans is, waarbij niet wordt uitgegaan 
van de middelen, maar van de behoeften, en die geen verplichting vormt, maar wel een 
gefundeerde keuze.

Arresten van het Hof. Het is eveneens duidelijk dat we niet met een wit blad beginnen. De 
Verdragen hebben het Hof van Justitie een rechtsgrond voor zijn arresten verschaft en het Hof 
heeft op basis daarvan een beleid uitgestippeld. Daarmee heeft het Hof een proces op gang 
gebracht dat de patiënten meer zeggenschap kan geven en de gezondheid van de Europese burger 
kan helpen verbeteren. Naar de oorspronkelijke geest van de arresten van het Hof betekent dit 
dat patiënten die al te lang op een behandeling moeten wachten, het recht hebben om zich in een 
andere lidstaat te laten behandelen en de factuur door de ziektekostenverzekering van hun 
thuisland te laten betalen, op twee voorwaarden: de behandeling moet normaliter in het thuisland 
beschikbaar zijn en de kosten moeten vergelijkbaar zijn. In een reeks arresten heeft het Hof 
geoordeeld dat patiënten geen voorafgaande toestemming hoeven te vragen voor extramurale 
zorg of andere verstrekkingen zoals brillen en orthodontie. Enige vorm van voorafgaande 
toestemming of kennisgeving mag eventueel wel vereist worden als het om intramurale zorg gaat 
en als het thuisland (“de lidstaat van aansluiting”) kan aantonen dat deze vereiste nodig is om 
geen nadeel te berokkenen aan het beheer van de gezondheidszorg voor andere patiënten. De 
arresten gingen niet zozeer over de toestemmingsprocedure, maar over het gebruik daarvan om 
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patiënten op onredelijke wijze het recht te ontzeggen om voor een behandeling naar het 
buitenland te gaan, of om dat te bemoeilijken. Daarom beogen wij een systeem van 
voorafgaande toestemming in te stellen dat een zachte aanpak jegens de patiënt inhoudt, maar 
gezondheidszorgbeheerders wel op voorhand waarschuwt voor uitzonderlijke kosten.

Niet de middelen, maar de behoeften. Het beleid moet gericht zijn op patiënten met behoeften, 
niet op patiënten met middelen. Dat wil zeggen dat het niet de bedoeling is dat patiënten op reis 
moeten met een hoop cash of een kredietkaart om hun vaak dure intramurale zorg meteen te 
kunnen betalen. We moeten een systeem instellen waarbij het ziekenhuis rechtstreeks wordt 
betaald door de ziektekostenverzekering van het thuisland, hetzij via een clearinginstelling die 
problemen met verschillende landen, munteenheden en stelsels (Beveridge/Bismark) oplost, 
hetzij door middel van vouchers die de patiënt naar het ziekenhuis kan meenemen en die het 
ziekenhuis de garantie geven dat de lidstaat van aansluiting betaalt.

Beide opties voorkomen dat de patiënt en het ziekenhuis onenigheid krijgen over de betaling. 
Laatstgenoemde optie zou het ook voor de twee lidstaten eenvoudiger maken, bijvoorbeeld door 
problemen met de wisselkoers te verhelpen. Omdat de oprichting van een clearinginstelling tijd 
kost, stellen wij voor om daarnaast ook een snellere regeling in te voeren, waarbij patiënten die
voor de procedure van voorafgaande toestemming van het thuisland kiezen, een voucher krijgen 
die zij kunnen meenemen naar het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt en die de betaling 
tot een bepaald bedrag garandeert. Met een dergelijke voucher hoeft de patiënt niet persoonlijk 
voor de behandeling te betalen en heeft het ziekenhuis de garantie dat het thuisland van de 
patiënt betaalt. Zonder dergelijke voucher, en zolang er geen centrale clearinginstelling is 
opgericht, moet de patiënt eerst zelf betalen en daarna om terugbetaling vragen.

Pakketten. De vraag rijst of het arrest van het Hof over de kosten inhoudt dat de lidstaat van 
aansluiting alleen hoeft in te staan voor de daadwerkelijke kosten van de behandeling. Het is 
mogelijk dat er een behandelingspakket, met extra zorg zoals reconvalescentie of fysiotherapie, 
wordt aangeboden voor een totale prijs die lager is dan die van de behandeling alleen in het 
thuisland. Als zo’n pakket de gezondheid van de patiënt extra ten goede komt, bijvoorbeeld door 
te helpen voorkomen dat hij opnieuw ziek wordt, dan moet dat positief worden onthaald, zolang 
het hele pakket niet meer kost dan wat de behandeling in het thuisland zou hebben gekost. De 
lidstaten moeten zich op dit punt zo flexibel mogelijk opstellen.

“Gezondheidsmakelaars”. Waarschijnlijk zullen er steeds meer “gezondheidsmakelaars” 
komen die patiënten onafhankelijk advies over behandelings- en zorgpakketten geven en net als 
verzekeringsmakelaars op zoek gaan naar de oplossingen die het best aan de behoeften van hun 
klanten beantwoorden. Het is aan elke lidstaat om zijn beleid ter zake te bepalen. Elke lidstaat 
zal te zijner tijd ook moeten beslissen of er een of andere vorm van regelgeving of zelfregulering 
nodig is om de rol en de scholing van gezondheidsmakelaars te regelen.

Bijbetalen. In sommige landen zal de optie om naar het buitenland te gaan waarschijnlijk slechts 
mogelijk zijn als de patiënt bereid is om het verschil met het door zijn thuisland vergoede bedrag 
bij te passen. Daar is in wezen niets mis mee. Het is hetzelfde als ziekenhuispatiënten die 
bijbetalen voor een eenpersoonskamer of ouders die de school extra betalen voor bijscholing.
Het moet echter een optie blijven. De patiënt mag echter niet onder druk worden gezet om meer 
te betalen, en ziekenhuizen mogen buitenlandse patiënten voor dezelfde behandeling niet méér 
vragen dan binnenlandse patiënten.

Aantallen. Het valt niet te verwachten dat een groot aantal patiënten van deze mogelijkheid 
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gebruik zal maken. De meeste mensen worden immers het liefst dicht bij huis behandeld, waar 
familie en vrienden hen kunnen bezoeken. Zo nodig gaan ze naar een ander ziekenhuis in eigen 
land, niet in het minst vanwege de taal. Als ze dan toch beslissen naar het buitenland te gaan, 
zullen ze waarschijnlijk kiezen voor bestaande bilaterale of trilaterale regelingen tussen lidstaten, 
regio’s of steden. Als ze echter meer flexibiliteit willen – bijvoorbeeld omdat ze familie of 
vrienden in een ander EU-land hebben bij wie ze na hun behandeling kunnen herstellen, of 
omdat ze veel goeds hebben gehoord over een bepaald ziekenhuisteam of een andere 
zorgaanbieder, dan kunnen ze kiezen voor deze mogelijkheid van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg.

Als een lidstaat wil voorkomen dat zijn burgers van deze nieuwe mogelijkheid – en de daarmee 
gepaard gaande uitstroom van middelen – gebruik maken, zal hij natuurlijk aan betere 
gezondheidszorg en kortere wachttijden moeten werken, zodat niemand het nodig vindt om naar 
het buitenland te gaan. Als een lidstaat patiënten uit het buitenland aantrekt – bijvoorbeeld 
doordat zorg en behandeling er goedkoper zijn, trekt dat ook middelen aan, die dan 
geherinvesteerd kunnen worden in gezondheidszorg in het belang van alle patiënten. Na vijf jaar 
moeten we de ervaring met uit- en instromen evalueren om na te gaan welke de effecten zijn en 
of het beleid versoepeld, dan wel verstrakt moet worden.

Voorlichting. Voorlichting is van groot belang. Elke lidstaat zal voorlichtingscentra (nationale 
contactpunten) moeten oprichten waar patiënten en hun medisch adviseurs kunnen nagaan wat er 
beschikbaar is, welke criteria worden toegepast, welke procedures moeten worden gevolgd, 
welke klachten- en beroepsprocedures van toepassing zijn, en of reiskosten eventueel worden 
vergoed. Ook de gevoelige kwestie van gezondheidsnormen is in dit verband van belang. Als een 
lidstaat zijn burgers hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet (door de arresten van het Hof te 
aanvaarden) toestaat om zich in het buitenland te laten behandelen, is hij natuurlijk ook verplicht 
voor hen zorg te dragen. De lidstaten zullen ongetwijfeld wederzijdse garanties inzake de 
veiligheid van patiënten vragen. Een mogelijk risico voor de veiligheid van de patiënt is 
gezondheidszorg van slechte kwaliteit. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
gezondheidszorg en niemand stelt voor dat de EU daarvoor normen moet voorschrijven. Wel kan 
en moet de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt ervoor zorgen dat dergelijke normen 
beschreven zijn en door iedereen kunnen worden geraadpleegd. De lidstaat van aansluiting moet 
ervoor zorgen dat zijn burgers toegang tot informatie hebben, zodat patiënten en hun medisch 
adviseurs weten welke normen ze in een ander land kunnen verwachten. Niet meer en niet 
minder.

Voorschriften. In het voorstel komt de kwestie van de wederzijdse erkenning van voorschriften 
aan bod. Uiteraard is het wenselijk dat apotheken in het thuisland voorschriften van artsen in een 
ander land erkennen en het voorgeschreven geneesmiddel verstrekken. Daartoe moeten zij 
toegang krijgen tot een register van gekwalificeerde artsen die bevoegd zijn om voorschriften af 
te geven. Het probleem zit echter dieper. Er wordt algemeen erkend dat het aan de lidstaten is om 
te beslissen welke geneesmiddelen op voorschrift verkrijgbaar zijn. Als een patiënt naar het 
buitenland gaat en daar geneesmiddelen voorgeschreven krijgt die in zijn thuisland niet 
verkrijgbaar zijn, moet hij hetzij genoegen nemen met geneesmiddelen die er wel verkrijgbaar 
zijn, hetzij teruggaan naar het land waar de behandeling plaatsvindt, hetzij de geneesmiddelen 
via het internet kopen, wat echter riskant is. Daarom verdient het de voorkeur dat de lidstaten, als 
onderdeel van een aanvullende lijst van geneesmiddelen die op voorschrift verkrijgbaar zijn, 
geneesmiddelen zouden aanvaarden die worden voorgeschreven in het kader van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het is aan de lidstaten om hierover te beslissen, maar als 
zij dit niet met tact en gezond verstand doen, zou dit een bron van geschillen voor het Hof van 
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Justitie kunnen worden.

Gezond verstand en tact. Kort samengevat is dat waar het in dit verslag om gaat: gezond 
verstand en tact; een nieuwe mogelijkheid voor patiënten, waarmee de EU kan tonen wat zij voor 
de burger doet; duidelijkheid en rechtszekerheid; geen kant-en-klare oplossing voor de 
verschillen in de gezondheidszorg tussen of binnen de lidstaten – daarvoor zijn de ministers van 
de desbetreffende lidstaten bevoegd – maar billijke en gelijke kansen; flexibiliteit in plaats van 
bureaucratie; en de bereidheid om te focussen op hoe iets zou kunnen in plaats van op waarom 
iets niet zou kunnen. Een ding is alvast duidelijk: steeds meer van onze burgers worden zich 
ervan bewust dat deze mogelijkheid er weldra komt. Zij willen die mogelijkheid hebben, ook al 
zullen ze er misschien uiteindelijk geen gebruik van maken. De uitdaging voor alle drie de 
instellingen bestaat erin zo spoedig mogelijk in die mogelijkheid te voorzien.
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