PUNTEN VAN ZORG BETREFFENDE DE ZORG VOOR VERDRAGSGERECHTIGDEN

Inleiding

Onder de leden van de VBNGB en van de bij de Fanf aangesloten verenigingen zijn er veel vragen
over de uitvoering van de regeling zorgverzekering. Het betreft hier met name het gebrek aan
inzichtelijkheid van de bepaling van de zg Woonlandfactor (1), het niet verzekerd zijn, en ook geen
recht hebben op vergoeding van noodzakelijke medische hulp buiten Europa (2), en ongerustheid
over het invoeren van een extra belasting in geval van uitoefening van “zorg naar keuze” in
Nederland i.p.v het woonland. (3).
1. Woonlandfactor
SITUATIE
Voor allen die een Nederlands pensioen en AOW genieten, geldt dat zij in principe vallen onder de
regeling tussen EU verdragslanden t.a.v het recht op zorg. Al woont men buiten Nederland, en is
men belastingplichtig in het woonland, toch worden de kosten van zorg ingehouden op het
pensioen op last van het CAK. Deze kosten bestaan uit een nominale bijdrage, en uit
inkomensafhankelijke bijdragen Zvw en WLZ . De verdragsgerechtigde krijgt in ruil hiervoor in het
woonland toegang tot de geldende basisvoorziening zorg.
Omdat de inhoud/waarde van de voorzieningen in het woonland en het pensioenland, Nederland in
ons geval, niet of niet geheel gelijkwaardig is, heeft men de zg woonlandfactor(WLF) ingevoerd. Een
getal waarmee de verschuldigde som in het pensioenland vermenigvuldigd wordt, alvorens te
worden geind door het CAK. Het doel hiervan is eventuele ongelijkwaardigheid in zorg te
compenseren*. Voor de diverse landen in Europa varieert deze factor tussen approx. 1.4 Noorwegen
en 0.0175 voor Kaapverdie.
BESCHOUWING
Ontwikkeling Woonlandfactor Frankrijk 2013 tot 2018
In de staatscourant** wordt aangegeven hoe de WLF’s worden berekend. Hier valt uit de tekst ook
op te maken dat de vergelijkbaarheid van de zorg in relatie tot de kosten, niet altijd gewaarborgd is.
De recente ontwikkeling van de woonlandfactor voor Frankrijk doet veel verdragsgerechtigden
twijfelen aan de juistheid, met name of die nog voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling
gelijkwaardigheid tussen zorg en kosten te bewerkstelligen. De ontwikkeling sinds 2013 is een
verhoging van 0,72 naar 0,93, dwz 29 procent . Een deel is te verklaren uit de afschaffing van de
AWBZ, en vervanging hiervan door de Wet Langdurige Zorg, een maatregel die de in aanmerking
genomen zorgkosten in Nederland verminderde omdat een deel ondergebracht werd in de WMO,
en die WMO wordt niet onder wettelijke ziektekosten in de zin van de Vo883/2004 gerekend.

Maar ondanks deze verschuiving van kosten naar de gemeenten, lopen de belaste bijdrage per
persoon, gebaseerd op de maximale afdracht, voor Frankrijk van 2013 naar 2018 op met bijna 26%,
terwijl de belaste kosten voor diegenen die in Nederland wonen zelfs iets afnam. ( notitie VBNGB
aan leden)***
Daarnaast moet in Frankrijk een aparte verzekering, Mutuelle, worden afgesloten om het niet door
de SECU te vergoeden deel van ongeveer 35% te dekken en de graad van verzekering naar het in
Nederland geboden niveau te tillen.
VOORSTEL
Bevorderen dat VWS/CAK goed controle uitoefenen op de cijferbasis voor de berekening van de
jaarlijkse woonlandfactor, en deze publiceren zodat deze toegankelijk is voor belanghebbenden.

2. Geen verzekering buiten Europa
SITUATIE
Voor diegenen die in Nederland wonen, en verzekerd zijn, is een dekking buiten EU/EER/Zwitserland
in de basis-verzekering inbegrepen, vanzelfsprekend alleen voor direct noodzakelijke medische hulp.
Voor verdragsgerechtigden wordt deze dekking niet geboden. Dit op grond van het feit dat men
“niet verzekerd is, maar slechts recht heeft op zorg”.
Een en ander betekent dat verdragsgerechtigden apart hiervoor een zg “premier euro” verzekering
moeten afsluiten. Deze zijn niet makkelijk te vinden, duur, en hebben een leeftijdsgrens. Bovendien
blijft het indienen van een claim een ingewikkeld en tijdrovend proces. Eerst moet men die indienen
bij ziekenfonds woonland, die de claim weigert, vervolgens bij de CAK, die eveneens de claim afwijst
en pas dan kan men bij de eigen verzekering terecht.
BESCHOUWING
Dit punt is al eens met succes aangevochten voor het Europese Hof alszijnde discriminatie, maar de
Minister van WVC heeft geweigerd aan die uitspraak gevolg te geven op grond van het feit dat ook
voor de Nederlanders in Nederland deze dekking zou verdwijnen, en daarmee de discriminatie zou
vervallen. Hoewel dit laatste niet is gebeurd, heeft dat niet geleid tot de gewenste aanpassing voor
verdragsgerechtigden.

VOORSTEL
Het toekennen van dezelfde rechten aan verdragsgerechtigden als aan gepensioneerden die in
Nederland wonen bij reizen buiten dit gebied. Tevens bevorderen dat door verdragsgerechtigden op
basis hiervan ook reisverzekeringen met Nederlandse of woonlandverzekeraars kunnen worden
afgesloten met gelijke condities.

3. Geen extra kosten igv zorg naar keuze in NL
SITUATIE
Onder het verdrag brengt Frankrijk bij Nederland de werkelijke kosten voor de verleende zorg aan
verdragsgerechtigden in rekening. De Nederlandse overheid heeft echter aangegeven dat zij de
ontwikkeling van de kosten betrekking hebbend op zorg voor verdragsgerechtigden in Nederland, de
zorg naar keuze, nauwlettend volgt. Er is tot nu toe geen sprake van een vereiste extra bijdrage of
opslag.
BESCHOUWING
Als direct gevolg van het aan Nederland belasten van de werkelijke kosten van zorg voor
verdragsgerechtigden door Frankrijk, is er ons inziens inderdaad geen basis voor enige opslag in
geval van de keuze deze zorg in Nederland te zoeken. Immers deze zorg komt dan in de plaats van
vergelijkbare zorg in het woonland tegen actiele kosten belast.
VOORSTEL
Afzien van het invoeren van een opslag in kosten voor verdragsgerechtigden in het geval van zorg in
Nederland.
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