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Wijziging van een aantal wetten met het oog op
de uitvoering van de op 2 mei 1992 te Oporto tot
stand gekomen Overeenkomst tussen de EEG,
de EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de
EVA-Staten anderzijds betreffende de Europese
Economische Ruimte (EER-Uitvoeringswet)

Nr. 6

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 13 juli 1993
Met de beantwoording van het verslag van de vaste Commissie voor
Justitie hebben wij enige tijd moeten wachten als gevolg van het besluit
van Zwitserland om geen partij te worden bij de Overeenkomst betref–
fende de Europese Economische Ruimte. De leden van de PvdA-fractie
wezen er reeds op dat de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel
beter opgeschort kon worden. Het niet toetreden door Zwitserland tot de
Europese Economische Ruimte had niet alleen tot gevolg dat de
EER-Overeenkomst niet per 1 januari jl. in werking trad, maar heeft op
onderdelen ook consequenties voor het onderhavige wetsvoorstel.
Inmiddels is de situatie opgehelderd en kan naar ons oordeel de parle–
mentaire behandeling van dit wetsvoorstel voortgezet worden.
Op 17 maart jl. hebben de overeenkomstsluitende partijen bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - met
uitzondering van Zwitserland - een Protocol ondertekend dat de
aanpassing van de EER-Overeenkomst naar aanleiding van de Zwitserse
afwijzing regelt. Dit Protocol is op 21 juni jl. door de Minister van Buiten–
landse Zaken ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal
gezonden (kamerstukken l/ll 1992/1993, 23 208, nr. 1).
Deze nota gaat vergezeld van een nota van wijziging, waarin onder
meer de uit de Zwitserse afwijzing voortvloeiende aanpassingen van dit
wetsvoorstel zijn opgenomen. Ook met de omstandigheid dat de
EER-Overeenkomst voor Liechtenstein - vrijwel zeker - op een later
tijdstip in werking zal treden, is rekening gehouden.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om, mede indachtig de
suggestie ter zake van de leden van de PvdA-fractie, twee bij de Staten–
Generaal aanhangige wetsvoorstellen met het oog op de EER-Overeen–
komst te wijzigen.
Naar aanleiding van de vraag van de leden van de VVD-fractie over de
wederzijdse erkenning van aanspraken op zorg in het kader van de
verschillende ziektekostenstelsels van de EER-Lid-Staten, merken wij het
volgende op.
De onderlinge coördinatie van de wettelijke stelsels van ziektekosten–
verzekeringen van de Lid-Staten aangesloten bij de Europese Econo–
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mische Ruimte geschiedt ingevolge artikel 29 van EER-Overeenkomst, in
verbinding met de punten 7, 8 en 9 van Protocol 1 betreffende
horizontale aanpassingen, en met Bijlage VI (sociale zekerheid), door
toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen–
schap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 betreffende de
toepassmg van eerstgenoemde Verordening (administratieprocedures en
afrekeningsbepalingen). Voor personen die niet onder die Verordening
vallen (bijvoorbeeld personen met een andere dan een EER-nationaliteit)
blijven vooralsnog de bestaande bilaterale verdragen inzake sociale
zekerheid van toepassing. Hierbij zij opgemerkt dat Nederland in onder–
handeling is met Noorwegen en Oostenrijk om ten aanzien van in weder–
zijdse landen verzekerde personen die niet onder de Verordening vallen,
de EEG-Verordeningen analoog van toepassing te doen zijn. Het ligt in
het voornemen om zo mogelijk ook met de andere EVA-landen (uiteraard
met uitzondering van Zwitserland) tot soortgelijke overeenkomsten te
komen. Ook met de Bondsrepubliek Duitsland is een zodanige overeen–
komst in een gevorderd stadium van voorbereiding.
Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de bilaterale verdragen inzake
sociale zekerheid beogen in geval van migratie van het grondgebied van
de ene Lid-Staat naar de andere, enerzijds dubbele verzekering te
voorkomen, en anderzijds te voorkomen dat in het geheel geen sociale
zekerheidsbescherming bestaat. Daartoe voorziet de internationale
coördinatie in onder meer de aanwijzing van éèn toepasselijke
wetgeving, de samentelling van verzekeringstijdvakken voor het ontstaan,
het verkrijgen en het behoud van sociale zekerheidsrechten, alsmede in
bepalingen betreffende de aanspraak op zowel verstrekkingen (medische
zorg), als uitkeringen.
Voor wat betreft de verlening van medische zorg aan personen die
verzekerd zijn krachtens het sociale ziektekostenstelsel van éèn van de
Lid-Staten en die - al dan niet tijdelijk - verblijven op het grondgebied
van een andere Lid-Staat, voorzien Verordening (EEG) nr. 1408/71
alsmede de bilaterale verdragen erin dat die zorg door de in die Veror–
dening of verdrag daartoe aangewezen verzekeringsinstelling aan de
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betrokkene wordt verleend, in de omvang en volgens de voorwaarden als
voorzien in de wettelijke ziektekostenverzekering van het land waar de
betrokkene zich bevindt. De kosten van de verleende medische zorg
worden ten laste gebracht van het land waar betrokkene verzekerd is.
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