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Een Vierde Schaderichtlijn! 

Postscriptum bij Den Exter. 
MR. ].W. VAN DE GRONDEN 

In een reactie op het voorgaande artikel maakt Van de Gronden een scherp 

onderscheid tussen enerzijds de Europese regels voor het vrije verkeer (van 

personen etc.) en anderzijds de regels voor mededinging. Hij vindt dat Den 

Exter dat onderscheid soms onvoldoende maakt (arrest 'Poucet en Pistre'). Wat 

de eerste categorie betreft, geeft Van de Gronden Den Exter gelijk dat de 

Derde Europese Schaderichtlijn heel goed een obstakel kan gaan vormen voor 

de hervormingen van de gezondheidszorg in Nederland en andere lidstaten. 

De combinatie van een publiekrechtelijke grondslag voor de verzekerings

plicht en een privaatrechtelijke uitvoering, levert als snel problemen op. Een 

dergelijke hybride wordt al snel geïnterpreteerd als een belemmering van het 

'vrije verkeer van verzekeringen' dat Europa met die richtlijn nastreeft. Van de 

Gronden vraagt zich echter af of de Derde Schaderichtlijn zijn doel niet voor

bijschiet, wanneer meer marktwerking en vraagsturing gefrustreerd worden. 

Is het dan niet gewoon tijd voor een Vierde Schaderichtlijn, waarin rekening 

wordt gehouden met het specifieke karakter van de zorgsector en waarin ade

quate spelregels worden vastgelegd voor de nationale regulering van ziekte

kostenverzekeringen? Wat de tweede categorie betreft, vindt Van de Gronden 

dat het Europese mededingingsrecht een positieve bijdrage levert aan de zorg

sector. Daar ziet hij veel minder knelpunten dan Den Exter. Tenslotte is Van de 

Gronden het wel eens met de oproep aan het nieuwe kabinet om bij het 

Nederlands voorzitterschap in 2004 de zorg hoog op de agenda te zetten. 

In de bijdrage van Den Exter komt naar voren dat het recht van de Europese 

Gemeenschap/Europese Unie' vergaande consequenties heeft voor de inrichting 

van een nationaal zorgstelsel. Op het eerste gezicht lijkt dit een verrassende con

clusie nu artikel 152 EG-verdrag slechts in beperkte mate bevoegdheden op het 

terrein van de Volksgezondheid toekent aan de Europese Gemeenschap. Er 

bestaat echter veel Europese regelgeving en rechtspraak voor het functioneren 

van de interne markt van de Europese Gemeenschap (EG). Tussen het zorgstelsel 

en de markt bestaan, zo merkt Den Exter terecht op. veel raakvlakken, zeker in 

het geval van Nederland. waarin traditioneel particuliere partijen een belangrij

ke rol spelen in de zorg. In het EG-recht bestaan 'spelregels' voor het functione

ren van de interne markt. Deze spelregels bestaan grofweg uit drie categorieën: 

1) de regels voor het vrije verkeer van personen. goederen, diensten en kapitaal 

2) de regels voor de mededinging 3) de regels voor concurrentievervalsende 
staatssteun. 
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De introductie van een (particuliere) basisverzekering moet aan deze spelregels 

voldoen. Staat het EG-recht de nationale overheid toe de wijze waarop deze ver

zekering wordt aangeboden te reguleren, ofmoet uitgegaan worden van volledi

ge vrijheid van de aanbieders van dit verzekeringsproduct? Of anders gezegd: 

heeft de hoogste rechter in Europa, het Hofvan Justitie in Luxemburg. nu oog 

voor het specifieke karakter van de zorgsector of dient deze sector 'onclerworpl'n 

te worden aan de tucht van de markt'? Hieronder wil ik aan de hand van cll' 

'spelregels voor de interne markt' op deze vraag ingaan, waarbij de regl'ls voor 

staatssteun buiten beschouwing blijven. gezien de mij toebedeelde ruimtl'. Aan 

de ene kant komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de bijdrage van Dl'n 

Exter, aan de andere kant hoop ik door de benadering van de 'spelregels van dl' 

interne markt' (in enige mate) een nieuw licht te werpen op de problematil'k 

van de particuliere basisverzekering.' 

Vrij verkeer op de interne markt 
In het EG-verdrag zelf zijn de basisbepalingen voor het vrije verkeer van perso

nen, goederen, diensten en kapitaal vastgelegd. Deze bepalingen zijn primair 

aan de nationale overheden gericht, maar kunnen onder bepaalde omstandighe

den ook verplichtingen aan particulieren opleggen. Op grond van deze verdrags

bepalingen mag een lidstaat in zijn wetgeving dit vrije verkeer niet beperken. 

Een beperking kan evenwel gerechtvaardigd zijn vanwege een legitiem belang. 

In sommige verdragsbepalingen is erkend dat het vrije verkeer beperkt kan wor

den, bijvoorbeeld vanwege het belang van de volksgezondheid, zo volgt uit arti

kel 30 EG-verdrag en artikel 46 EG-verdrag. Daarnaast is door het Hof in zijn 

rechtspraak erkend dat op grond van andere belangen, dan in het EG-verdrag 

genoemd, beperkingen van het vrije verkeer geoorloofd kunnen zijn: het Hof 

spreekt dan van dwingende vereisten van algemeen belang,' zoals het financil'el 

evenwicht van een sociaal zekerheidsstelsel.
4 

Lidstaten dienen bij een beroep op 

de uitzonderingen op het verbod om het vrij verkeer te beperken. aan te tonen 

dat hun maatregelen proportioneel zijn. De EG-wetgever kan daarnaast specifie

ke wetgeving, vastgelegd in EG-richtlijnen en in EG-verordeningen. vaststellen 

om het vrije verkeer van producten (bijvoorbeeld geneesmiddelen. verzekeringen 

of artsen) te bevorderen. De term richtlijn suggereert vrijblijvendheid. maar 

niets is minder waar. Het resultaat van de richtlijnen is bindend voor dl' lidstaten." 

De verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer 

Het is reeds geruime tijd vaste rechtspraak van het Hof dat de bepalingen voor 

het vrije verkeer uit het EG-verdrag ook geldt voor de zorgsector, Hierbij moet 

niet alleen gedacht worden aan het commerciële product geneesmiddelen: 

maar ook aan de vestiging van een bejaardenhuis in een andere lidstaat. 

Befaamd zijn geworden de arresten van het Hof in de zaak Kohll' en Decker." Het 

was Luxemburgse ziekenfondsen niet toegestaan om van hun verzekerden te 
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eisen om voor behandeling in het buitenland voorafgaande toestemming te vra

gen. Dit vereiste leverde een beperking van het vrije verkeer op en kon niet 

gerechtvaardigd worden: niet aangetoond was door de Luxemburgse regering 

welke problemen van financieel evenwicht het nationaal ziekenfondsstelsel zou 

ondervinden van een in Arlon aangekochte bril of een in Trier bij een tandarts 

ondergane behandeling. Na deze arresten leek de weg vrij voor 'medisch toeris
me' in Europa. 

In het arrest PeerboomslO stelde het Hof dit beeld van het medisch toerisme echter 

drastisch bij." De beperkingen, die het Nederlandse zorgstelsel met zich mee 

bracht voor het vrije verkeer van de medische dienstverrichting in ziekenhuizen 

(intramurale zorg), waren gerechtvaardigd vanwege het belang van de volksge

zondheid. Deze diensten vertonen onmiskenbaar bijzonderheden volgens het 

Hof. Op deze bijzonderheden hadden de lidstaten in de procedure voor het Hof 

gewezen. Een lidstaat heeft het recht, zo stelde het Hof in de zaak Peerbooms, 

om de ziekenhuiszorg te plannen en mag daarom, zij het op proportionele wijze 

- zo merkt Den Exter terecht op -, het vrije verkeer beperken. Als er wachtlijsten 

zijn, kan de vergoeding van de kosten van een behandeling, die volgens interna

tionale (en niet nationale) maatstaven geëigend is, in een ziekenhuis in een 

ander lidstaat van de Europese Unie niet geweigerd worden. 

In de zaak Peerbooms heeft het Hof zich bereid getoond om bij de toets aan het 

vrije verkeer rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de zorgs

sector. De spelregels voor de interne markt gaan derhalve niet zo ver dat elke 

regulering van de zorgsector door nationale overheden ongeoorloofd is. Hoe ver 

het Hof hierbij wil gaan, kan binnenkort blijken uit de zaak Müller-Fauré. In 

deze zaak moet het Hof beslissen of in het belang van de volksgezondheid het 

vrije verkeer van diensten aangeboden door (para)medische vrije beroepsbeoefe

naren (extramurale zorg) ook beperkt kan worden. Deze zaak vormt daarmee 

een mooie lakmoesproef. De Advocaat-Generaal heeft in zijn conclusie (welke de 

status van advies gericht aan het Hof heeft) deze beperkingen gerechtvaardigd 
geacht.

l2 

Uit een en ander trek ik de volgende conclusie. Aan de ene kant valt nationale 

regulering van verzekeringen op het terrein van ziektekosten onder het vrije ver

keer en kan deze regulering niet ontkomen aan de verdragsregels inzake het 

vrije verkeer. Aan de andere kant heeft het Hof, overigens niet alleen in 

Peerbooms,n oog voor de specifieke eigenschappen van de zorg, en achtte het 

daarom bepaalde nationale regulering geoorloofd. Indien Nederland overweegt 

om een basisverzekering in te voeren, waarbij particuliere partijen een belangrij

ke rol spelen, is het van belang dat nagegaan wordt in hoeverre regulering, bij

voorbeeld met betrekking tot de acceptatieplicht van de verzekerde en de risico

verevening, welke waarschijnlijk - zoals Den Exter terecht opmerkt - een beper

king van het vrije verkeer oplevert, op proportionele wijze het belang van de 

volksgezondheid dient. Het proportionaliteitsbeginsel dient met andere woor-
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'Ik denk daarom 

zelfs dat gerede 

kans bestaat dat de 

verzekeringsvorm 

uit de nota Vraag 

aan bod van het 

tweede Paarse kabi

net binnen de reil{-

wijdte van de Derde 

Schaderichtlijn valt' 

den een leidend beginsel te zijn bij vormgeving van deze regulering. Op voor

hand is het zeker niet uitgesloten dat een proportioneel vormgegeven acceptatie

plicht ofvereveningsplicht niet te rechtvaardigen is. 

Specifieke regelgeving voor het vrije verkeer: de Derde schade

richtlijn en de sociale zel<erheidsverordening 

Om het vrije verkeer van schadeverzekeringen te bevorderen. heeft de Europese 

wetgever de Derde Schaderichtlijn
14 

in het leven geroepen. In principe wordt 

krachtens deze richtlijn een onderneming die verzekeringen op de interne 

markt aanbiedt. alleen onderworpen aan het overheidstoezicht van de lidstaat 

van vestiging. het zogenoemde principe van home state control. Den hter heeft 

gelijk als hij stelt dat een particuliere basisverzekering onder de reikwijdte van 

de Derde Schaderichtlijn valt. Het Hof heeft nu eenmaal in het arrest 

Commissie t. België
I5 

beslist dat deze richtlijn van toepassing is op een verzeke

ring die voor eigen risico wordt aangeboden door een maatschappij. Ik denk 

daarom zelfs dat de gerede kans bestaat dat de verzekeringsvorm uit de nota 

Vraag aan bod van het tweede Paarse kabinet (publiekrechtelijke grondslag voor 

de verzekeringsplicht en privaatrechtelijke uitvoering) binnen de reikwijdte van 

de Derde Schaderichtlijn valt.
ló 

Nationale regulering van ziektekostenverzeke

ringen aangeboden door maatschappijen uit andere lidstaten staat op gespan

nen voet met het principe van home state control. Het opleggen van een accepta

tieplicht en de verplichting van risicoverevening aan deze maatschappijen stuit 

daarmee op juridische problemen. Er zijn wel uitzonderingen op dit principe in 

de richtlijn. zoals artikel 54 voor ziektekostenverzekeringen. Op voorhand is 

echter moeilijk in te schatten, zoals Den Exter terecht opmerkt. in hoeverre een 

particuliere basisverzekering te rechtvaardigen is met een beroep op deze bepa

ling. 

Afgevraagd kan worden of de Derde Schaderichtlijn zijn doel niet voorbij schiet. 

indien blijkt dat deze richtlijn een belangrijk obstakel vormt voor hervormin

gen in de gezondheidszorg in een lidstaat en zo de introductie van meer markt

werking en vraagsturing in deze sector 'frustreert'. Uiteindelijk was het doel 

van de richtlijn: het bevorderen van het vrije verkeer van verzekeringen. Is het 

geen tijd voor een Vierde Schaderichtlijn, waarin, evenals het Hof reeds gedaan 

heeft in de zaak Peerbooms. rekening wordt gehouden met het specifieke 

karakter van de zorgsector en waarin adequate spelregels voor de nationale 

regulering van ziektekostenverzekeringen worden vastgelegd? 

Een andere belangrijke Europese regeling op het terrein van het vrije verkeer is 

verordening 1408/71,17 die ook bekend staat als de sociale zekerheidsverorde

ning. Deze Europese regeling beoogt het vrije verkeer van personen te bevorde

ren op de interne markt door te voorzien in een coördinatieregeling met het 

oog op de verschillen in de nationale sociale zekerheidsaanspraken van een per

soon die in verschillende lidstaten economisch actief is (geweest). Als ik het 
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goed zie, staat deze verordening, die vooral coärdinatiemechanismen bevat, 

niet principieel de introductie van een particulier basisverzekering van ziekte
kosten in de weg. 

Mededinging op de interne marld: 

'Het mededingings- Het mededingingsrecht is bij uitstek het rechtsgebied waarin de spelregels voor 
recht levert een 

positieve bijdrage 

aan de zorgsector' 

de interne markt zijn vastgelegd. De regels uit dit rechtsgebied gelden vooral 

voor ondernemingen. Volgens het Hof is elke 'entiteit' die een economische acti

viteit verricht een onderneming. IR In arresten, als Poucet en Pistre,19 heeft het Hof 

beslist dat uitvoeringsinstanties die hun activiteiten in een wettelijk kader moe

ten verrichten dat volledig beheerst wordt door solidariteit, en waarin geen 

enkele ruimte voor marktwerking bestaat geen ondernemingen zijn; hun activi

teiten hebben geen economisch karakter. Indien daarentegen het principe van 

solidariteit niet volledig is doorgevoerd en er ruimte voor marktwerking door de 

wetgever is ingebouwd, moeten de uitvoeringsorganisaties wel als ondernemin

gen worden beschouwd. Naar mijn mening moet dan ook worden aangenomen 

dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)") het bij het juiste eind had 

toen zij ziekenfondsen als ondernemingen kwalificeerde. l1 In het tweede com

partiment van de zorg, waarin de ziekenfondsen actief zijn, heeft de wetgever 

elementen van marktwerking geïntroduceerd (gedeeltelijke nominale premie, 

concurrentie met andere ziekenfondsen, afschaffing contracteerplicht). Ten aan

zien van de bedrijfstakpensioenfondsen, die evenals ziekenfondsen in een 'twee

de compartiment' actief zijn, maar dan niet op het terrein van de zorg, maar op 

het terrein van de oudedagvoorzieningen, heeft het Hof reeds beslist dat deze 

uitvoeringsorganisaties ondernemingen zijn." De zorgkantoren die de AWBZ uit

voeren en actief zijn in het eerste compartiment van de zorg, waarin (in vrijwel 

de meeste gevallen) geen marktwerking is geïntroduceerd, kunnen daarom (in 

de meeste gevallen) niet als onderneming worden gezien." 

Wat de zorgaanbieders betreft, kan uit arresten van het Hof4 en de besluitprak

tijk van de NMa" worden afgeleid dat deze ondernemingen zijn. Het aanbieden 

van medische diensten en producten wordt nu eenmaal als economische activi
teit beschouwd. 

Uit bovenstaande volgt dat de particuliere uitvoerders van de (particuliere) basis

verzekeringen zonder enige twijfel ondernemingen zijn. Moet dit als een knel

punt worden beschouwd? Volgens mij niet. De maatschappijen die de basisverze

kering aanbieden en de zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen, huisartsen en apo

thekers) mogen op grond van het kartelverbod geen concurrentiebeperkende 

afspraken maken, geen misbruik van hun machtspositie maken als zij een domi

nante positie hebben op de markt en niet fuseren indien dat slecht voor de con

currentieverhoudingen is. Afspraken over de hoogte van de premies of de te leve

ren medische diensten, afspraken om de toegang van nieuwkomers tot de markt 
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te beperken etc.,zijn verboden op grond van het mededingingsrecht. Dergelijke 

afspraken lijken mij ook op gespannen voet te staan met principes als vraagstu

ring, waarin de zorgconsument centraal staat. Zo bezien, levert het mededin

gingsrecht een positieve bijdrage aan de zorgsector: de spelregels van het mede

dingingsrecht dragen zorg voor een level playingJield in deze sector. Daarnaast 

kunnen aan de hand van excepties, als de ontheffingverlening van het kartelver

bod en de taak van algemeen economisch belang,'" bepaalde concurrentiebepn

kingen gerechtvaardigd worden geacht, indien dit noodzakelijk is voor het 

publieke belang van de zorg. De mededingingsspelregels voor de zorg zijn door 

de NMa onlangs vastgelegd in de Richtsnoeren voor de zorgsector," welke l'en ver

taalslag bevatten van het reguliere mededingingsrecht voor deze sector. 

Nog een kort woord over de status van het sociale zekerheidsstelsel. welkt' aan 

de orde komt in de bijdrage van Den Exter. Een arrest als l'oucet en l'istrl', waarin 

de vraag centraal staat of er sprake is van een onderneming, speelt, zoals reeds 

gezegd, in het mededingingsrecht. Opgelet dient daarom te worden om l'en der

gelijk arrest 'zomaar' toe te passen in het kader van het vrije verkeer. zoals Den 

Exter in zijn bijdrage doet. De conclusie dat een verzekeringsstelsel dat niet vol

doet aan de criteria van het arrest Poueet en Pistre automatisch juridisch risicovol 

is, zou ik niet willen delen. Zo'n conclusie dient gebaseerd te worden op l'en 

analyse van een concrete EG-rechtelijke regeling, zoals de Derde Schaderichtlijn 

of de verdragsbepaling inzake het vrije verkeer van diensten. 

Conclusie: pro-actief optreden in Europa 

Zoals uit de bijdrage van Den Exter blijkt, is de introductie van een particuliere 

basisverzekering voor ziektekosten geen proces dat alleen kan plaatsvinden 

onder de Haagse Kaasstolp, maar dat in Europese context geplaatst moet wor

den. Uit arresten van het Hof, zoals Peerbooms, blijkt dat in het EG-recht niet 

altijd voor 'de tucht van de markt' wordt gekozen, maar dat er ruimte bestaat 

rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de zorgsector. Met 

andere woorden: men hoeft niet bang te zijn om onder de Haagse Kaasstolp van

daan te komen, want de spelregels voor de interne markt in Europa fungeren 

niet altijd als spelbreker van Haagse beleidsplannen. 

Terecht wordt in de bijdrage van Den Exter de Derde Schaderichtlijn als groot 

knelpunt gezien. Het lijkt mij evenwel logisch om te veronderstellen dat niet 

alleen Nederland worstelt met de consequenties van deze richtlijn voor dl' zorg

sector. Ook in andere lidstaten spelen particuliere partijen immers l'en belangrij

ke rol in deze sector. Wordt het niet tijd om contact te zoeken met andere lidsta

ten en, last but not least, met de Commissie om te bezien of dl' Derde 

Schaderichtlijn dient te worden gewijzigd? Als in 2004 Nederland voorzitter van 

de Europese Unie wordt, kan er naar gestreefd worden om de 'Vierde 

Schaderichtlijn' , waarin onder andere spelregels voor dl' ziektekostenverzeke

ring op de interne markt kunnen worden vastgelegd, tot stand te brengeil. 



50 

m 
C 

'" o ., 
'" vo 
m 

ti 
vo 
N 

o 

'" Cl 
'Het publieke 

belang van de zorg 

is op termijn het 

beste gediend met 

beleidsvorming op 

(gedeeltelijk) 

Europees niveau.' 

De discussie over de verhouding tussen de Derde Schaderichtlijn en de introduc

tie van een particuliere basisverzekering, geeft aanleiding tot de volgende vraag. 

Hoe kunnen spanningen tussen het EG-recht en het beleid in de zorgsector in de 

toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden? De kern van deze spanningen is 

terug te voeren op de omstandigheid dat de interne markt een bevoegdheid van 

de EG is en de zorg tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren. Door deze 

'diagonale verhouding' tussen het belang van de interne markt op Europees 

niveau en het publieke belang van de zorg op nationaal niveau is niet op voor

hand duidelijk hoe beide belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit 

probleem kan opgelost worden door aan de EG op het terrein van de zorg meer 

regelgevende bevoegdheden te geven. Is deze toekenning van bevoegdheden ook 

een aangelegenheid die onderdeel zou kunnen zijn van het Nederlands voorzit

terschap in 2004? Uiteindelijk is het Europese project van de Europese Unie 

bedoeld ter oplossing van grensoverschrijdende problemen, waartoe ook de zorg 

(met onder andere behandelingen in ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in 

andere lidstaten) steeds vaker aanleiding geeft. Het publieke belang van de zorg 

is op termijn het beste gediend met beleidsvorming op (gedeeltelijk) Europees 
niveau. 

Mr. j. W van de Gronden is docent/onderzoeker bij Europa Instituut van de 
Universiteit Utrecht 
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Noten 

1. In deze bijdrage worden Europese Gemeenschap en Europese Unie ~lls wno

niem gebruikt. Uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Unk en het Vt'rdnH: 

tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-verdrag) blijkt dat de Europese 

Unie de 'overkoepelende gemeenschap' is, waarvan de Europese 

Gemeenschap, zeker bezien vanuit het perspectief van de zorg en de interne 

markt, het belangrijkste onderdeel is. 

2. Zie voor een uitgebreid overzicht van de verhouding tussen het EG-recht l'n 

de zorg: v.G. Hatzopoulous, Killing National Health and InsuraiKl' Systl'll1S 

but Healing Patients, Comman Market Law Review 2002, p. 683 e.v. 

3. Den Exter spreekt in dit verband van 'algemeen belang' en de '~llgell1een 

belang-doctrine' . 

4. Zie bijvoorbeeld zaak C-158j96, Kohl!, jur. 1998, p. 1-1931 en zaak C-120!'J5, 

Decker, JUf. 1998, p. 1-1831. 

5. Zie artikel 249 EG-verdrag. 

6. Zie bijvoorbeeld zaak 104j75, De Peijper, jur. 1976, p. 613. 

7. Zaak C-70j95, Sodemare,jur. 1997, p. 1-3395. 

8. Zaak C-158j96, Kohll,jur. 1998, p. 1-1931. 

9. Zaak C-120j95, Decker, JUf. 1998, p. 1-1831. 

10. Zaak C-157j99, Smits en Peerbooms,jur. 2001, p. 1-5473. 

11. Zie ook E. Steyger, National Health Care Systems Under hre (but not too 

heavily), Legal Issues of Economie Integration 2002, p. 105. 

12. Zie de Conclusie van de A-G Ruiz-]arabo Colomer van 22 oktober 2002 in za~lk 

C-385j99, Müller-Fauré. 

13. In zaak C-70j95, Sodemare,jur. 1997, p. 1-3395, heeft het Hofbijvoorbel'ld 

erkend dat een lidstaat mag eisen dat in de bejaardenzorg alleen instellingen 

actief zijn die geen winstoogmerk hebben. 
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14. Richtlijn 92/49 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa

lingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, PB 1992 L288/1. 

15. Zaak C-206/98, Commissie t. België,jur. 2000, P. I-3509. 

16. Zie hierover mijn annotatie bij het arrest Peerbooms, SEW Tijdschrift voor 

Europees en economisch recht 2001, p. 330. 

17. Verordening nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepas

sing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezin

nen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB 1971 L 149/2. 

18. Zie rechtsoverweging 21 van zaak C-41/90, Höfner,jur. 1991, p. I-1979. Zie ook 

rechtsoverweging 7 van zaak 118/85, Commissie t. Italië,jur. 1987, p. 2599. 

19. Gevoegde zaken C-159/91 en C-160/91, Poucet en Pistre,jur. 1993, p. 1-637. 

20. De NMa moet de Nederlandse Mededingingswet toepassen, die een kopie is 

van het EG-mededingingsrecht. 

21. Zie bijvoorbeeld het Besluit van de d-g NMa in zaak 1165, ANOZ-ANOVA/ZAO 

van 29 december 1998 en het Besluit in zaak 882/44, Amicon (ontheffings

aanvraag) en zaak 407/49, Texincare en Tevic t. Amicon (klacht) van 18 juni 

1999. Zie ook S.M. Evers en 1.]. van den Berge, Mededingingsrechtelijke ont

wikkelingen in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2001, p. 372; 

J.J. de Pree en M de Grave, De NMa en marktwerking in de zorg: een impres

sie, Actualiteiten Mededingingsrecht 2001, p. 33 en 34 en ].W. van de Gronden, 

Mededingingsrecht en gezondheidszorg, Markt en Mededinging 2001, p. 269. 

22. Zaak C-67/96, Albany, gevoegde zaken C-115/97, C-116/97 en C-117/97, Brentjens 

en zaak C-219/97, Drijvende bokken,jur. 1999, p. I-6025 en volgende. 

23. Zie het Besluit van de d-g NMa in zaak 181, Zorgkantoren van 10 maart 2000. 

24. Zie gevoegde zaken C-180/98 t/m C-184/98, Pavlov,jur. 2000, p. I-6451 en zaak C-

475/99, Ambulanz GlÖckner,jur. 2001, p. I-8089. 

25. Zie bijvoorbeeld het Besluit van de d-g NMa van 5 juni 1998 in zaak 165, 

Sophia Ziekenhuis - ZiekenhuisfVerpleeghuis De Weezenlanden;.het Besluit 

van de d-g NMa van 15 december 2000 in zaken 590,1570 en 1972, Amicon 

Zorgverzekeraar - Vrij gevestigde Fysiotherapeut (ontheffing); het Besluit van 

de d-g NMa in zaak 1570, Sanders v. Amicon Zorgverzekeraar (klacht) van 15 
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december 2001; het Besluit van de d-g NMa in zaak 537. LHV van 11 april 

2001 en het Besluit van de d-g NMa in zaak 912. eZ-Apotheker van 6 juli 2001. 

26. Op grond van artikel 86 lid 2 EG-verdrag. maar ook op grond van artikel 11 

en artikel 25 Mededingingswet. mag een onderneming aan wie een taak van 

algemeen economisch belang is toebedeeld mededingingsbeperkende afspra

ken respectievelijk misbruik van zijn machtspositie maken. indien dit nood

zakelijk is voor de uitvoering van deze taak 

27. Deze richtsnoeren zijn gepubliceerd op www.nma-org.nl Op zijn site heeft de 

NMa tevens een aparte rubriek gereserveerd voor de zorg. 
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