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De Nederlandse zorgverzel<e

ring onderzocht: 

enl<ele pijnpunten 

PROF. DR. D. PIETERS EN DR. F. GOYENS 

Het recht van de Europese Gemeenschap, initieel zuiver economisch ge!nspi

reerd, duikt de afgelopen jaren steeds vaker op in materies waar dat niet gauw 

wordt verwacht. De nog steeds nationaal ingerichte sociale zekerheid is daar

van een goed voorbeeld. 

Principieel behoort de inrichting van de sociale zekerheid- de ziektekostenverze

kering inbegrepen - tot de soevereine bevoegdheid van elke lidstaat afzonderlijk. 

Omwille van de voorrang van het Europese recht op het nationale recht dient 

elke nationale overheid zich echter nog steeds rekenschap te geven van de gevol

gen van haar beleidskeuzes. Voor zover een nationale regeling of een (rechts)per-

::; soon onder het toepassingsgebied van het Europese recht valt zal deze zich 

immers willens nillens naar dat recht moeten schikken, (voorlopig) ongeacht of 

dat economische Europese recht daarvoor is geschikt. De Europese regels van vrij 

verkeer staan soms haaks op de in hoofdzaak nog steeds nationaal georienteerde 

socialezekerheidsstelsels. Nog niet zo heel lang geleden veroorzaakte deze con

frontatie voor commotie in de zaken Kohll en Dekker. Ten tijde van het oprich

ten van de Europese Gemeenschap en de daarbij behorende regels inzake mede-

z dinging hadden de betrokken beleidslui bovendien wellicht niet meteen de uit-

~ voering van de sociale zekerheid in het achterhoofd. 

De tijden zijn inmiddels veranderd. Hoofdzakelijk om de efficientie te verbete

ren, hebben een aantallanden van de Europese Unie er voor gekozen marktwer

king in de uitvoering van hun socialezekerheidsstelsel te introduceren. 

Nederland hoort daarbij ongetwijfeld tot de voortrekkers. In een recente studie 

in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg werd de verenigbaar

heid van het Nederlandse zorgstelsel met deze takken van het Europese recht 

beproefd, met de bedoeling een aantal concrete pijnpunten te detecteren. De 

informatie over het Nederlandse zorgstelsel die daarvoor nodig was, werd ons 

geleverd door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zelf, waarvoor wij hen 

nog steeds erkentelijk zijn. De betrokken Nederlandse autoriteiten zouden dan 

op basis van deze punten gericht kunnen nagaan in welke mate zij hun hervor-
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mingsbeleid mogelijk dienen aan te passen. Gezien de reacties die deze studie 

heeft losgeweekt is het nuttig een aantal van de bevindingen beknopt aan te 

halen en te verduidelijken, zonder daarbij a! te technisch te worden. 

Diensten 

Het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal vormt een van de 

pijlers van de Europese Gemeenschap. Het ruim opgevatte recht op vrij diensten

verkeer verbiedt elke hindernis die een zelfstandige of een vennootschap ont

moet bij het tijdelijk uitoefenen van een economische activiteit met een grens

overschrijdend element. De artikelen 48 jo. 55 van het EG Verdrag verduidelij

ken dat daarbij onder vennootschappen wordt verstaan "maatschappen naar 

burgerlijk recht of handelsrecht, de cooperatieve verenigingen of vennootschap

pen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- ofprivaat

recht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen", a! 

moet daarbij wei worden aangestipt dat deze uitzondering zeer strikt wordt 

gei:nterpreteerd. De enkele hindernissen die wei zijn toegelaten dienen te zijn 

ingegeven door de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid. 

Ook voor werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag kan het vrije 

dienstenverkeer worden ingeperkt. Tenslotte oordeelde het Europese Hofvan 

Justitie dat aan een nationale overheid redelijkerwijze een uitzondering kan 

worden toegestaan ter vrijwaring van het algemeen belang, mits aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan. In praktijk zal Nederland dus een aantal voorwaar

den kunnen stellen aan ziektekostenverzekeraars die zich op de Nederlandse ver

zekeringsmarkt begeven voorzover deze het vrij diensten verkeer niet hinderen 

of, indien ze dat wei doen, Europeesrechtelijk kunnen worden verdedigd op 

basis van het algemeen belang. 

In de studie worden een aantal mogelijke pijnpunten gei:dentificeerd op het vlak 

van dit vrije dienstenverkeer. Een eerste element betreft de vraag of een aantal 

verplichtingen die in de huidige stand van zaken bestaan, kunnen worden opge

legd aan een buitenlandse particuliere verzekeraar die de Nederlandse zorg

markt wil betreden. Aan de particuliere zorgverzekeraars die actief zijn op het 

Nederlandse grondgebied worden een aantal voorwaarden opgelegd, zoals: het 

opnemen van de standaardverzekering in hun portefeuille en het betalen van de 

MOOZ-bijdrage. De algemene systematiek van het vrije dienstenverkeer schrijft 

voor dat een dienstverlener, in casu de buitenlandse verzekeraar, zich in principe 

slechts moet houden aan de regels van de lidstaat waar hij is gevestigd. De uit

zondering op dit principe zoals verwoord in artikel 54 van Richtlijn 92/49/EG 

zou uitkomst kunnen bieden voor de standaardverzekering, maar de onduidelij

ke redactie van dat artikelmaakt het ons inziens voor verschillende interpreta-
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ties vatbaar. Vandaar dat het ons zinvollijkt om na te gaan wat er gebeurt 

indien zou komen vast te staan dat de uitzondering van dat artikel niet bruik

baar is voor de Nederlandse situatie. In dat geval bestaan er immers sterke juri

dische argumenten om aan te nemen dat een buitenlandse zorgverzekeraar die 

actief is op de Nederlandse markt niet kan worden verplicht de standaardover

eenkomst aan te bieden. Een eenvoudige oplossing zou in dat geval kunnen 

bestaan uit de ontheffingsmogelijkheid, die nu al geldt voor verzekeraars met 

een regionaal werkgebied, ook op verzekeraars die in het buitenland zijn geves

tigd toe te passen. 

De MOOZ-bijdrage wordt opgelegd aan elke particuliere zorgverzekeraar die op 

de Nederlandse zorgmarkt actief is. Ze beoogt de relatieve oververtegenwoordi

ging van oudere personen binnen de ziekenfondsverzekering ten opzichte van 

de particuliere zorgverzekeringsmarkt te compenseren. In wezen worden de par

ticuliere zorgverzekeraars dus gevraagd de ziekenfondsen te helpen bij het 

financieren van hun uitgaven, dezelfde ziekenfondsen die hen wellicht becon

curreren op het vlak van de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Omwille 

van het vrij dienstenverkeer is het ons inziens niet zeker dat de betaling van 

deze bijdrage aan een buitenlandse particuliere verzekeraar kan worden opge

legd. Het is mogelijk dat de uitzondering op basis van het algemeen belang hier 

soelaas brengt en de Nederlandse overheid alsnog in de mogelijkheid stelt de 

MOOZ-bijdrage op te leggen. Eerder oordeelde het Hofvan Justitie a! dat het 

bewaren van het financiele evenwicht van het wettelijk socialezekerheidsstelsel 

daartoe een voldoende grond biedt. Het is echter niet zeker of dat ook het finan

ciele evenwicht van een ziekenfonds in voldoende mate het algemeen belang 

weerspiegelt ... 

Spreiding 

Een tweede pijnpunt inzake het vrij dienstenverkeer betreft de mogelijkheden 

voor een buitenlandse zorginstelling om de Nederlandse zorgmarkt te betreden. 

De nationale planning van het zorgaanbod en de contracteerverplichting voor 

ziekenfondsen en andere AWBZ-uitvoerders ten opzichte van de zorginstellingen 

die in Nederland zijn gevestigd vormen daarbij mogelijke hinderpalen. Een van 

de voorwaarden om tot de zorgmarkt te worden toegelaten is in overeenstem

ming te zijn met de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, die een goede spreiding en 

kwaliteit van het aanbod beoogt. Deze spreiding gebeurt aan de hand van lande

lijke en provinciale plannen. De zorginstellingen die in de andere lidstaten van 

de Europese Unie zijn gevestigd, lijken echter moeilijk te kunnen passen in een 

spreidingsplan dat landelijk wordt bepaald ... 

De contracteerverplichting van de AWBZ-verzekeraars betreft het tweede heikel 
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punt. Een zorgaanbieder heeft er voordeel bij om bij een verzekeraar te zijn 

gecontracteerd. De leden van de betrokken verzekeraar zullen in principe 

immers bij de gecontracteerde zorgaanbieders zorg ontvangen. Een instelling die 

niet in Nederland is gevestigd lijkt geen beroep te kunnen doen op de contrac

teerverplichting, hetgeen hem steeds in een slechtere positie brengt tijdens de 

onderhandelingen met een AWBZ-verzekeraar. Het hoeft geen bijzonder betoog 

dat beide elementen juridische hindernissen uitmaken voor de buitenlandse zor

gaanbieder die de Nederlandse markt wil betreden. 

De beperkte mogelijkheid voor de verzekerden om zorg te ontvangen in het bui

tenland is het laatste pijnpunt dat in de studie inzake het recht op vrij diensten

verkeer wordt aangehaald. Zowel in het kader van de ZfW, als in het kader van de 

AWBZ en de WTZ kunnen de zorgverzekerden niet vrij kiezen van welke zorgaan

bieder zij hun zorg ontvangen. Voor elk van deze verzekeringen geldt voor de 

verzekerde die in het buitenland verzorgd wil worden, bijvoorbeeld omdat de rij 

wachtenden voor hem in Nederland al te lang is, een speciale (soms minder gun

stige) regeling. Hij moet enerzijds toestemming krijgen van zijn ziekenfonds, 

anderzijds wordt de dekking van de gedane uitgaven steeds tot een maximum 

beperkt. Deze voorwaarden sorteren het effect dat de Nederlandse zorgmarkt 

wordt afgeschermd. Met de zaak Kohli nog fris in het geheugen, lijkt het plausi

bel dat deze praktijk een schending inhoudt van het recht op vrij dienstenver

keer. Deze zaak betrof een man met woonplaats in Luxemburg die, voor de tand

verzorging van zijn minderjarige dochter, een orthodontist in Duitsland consul

teerde. Ook in Luxemburg geldt voor de verzekerden dat zij toestemming moe

ten verkrijgen vanwege hun ziekenfonds alvorens in het buitenland zorgen te 

verkrijgen, om deze zorgen vergoed te zien. Hoewel de vraag van de heer Kohll 

werd afgewezen, stak hij toch de Duits-Luxemburgse grens over, met het gevolg 

dat hij zijn kosten vervolgens niet kreeg terugbetaald. Dit werd door het Hof 

strijdig geacht met het vrije verkeer van diensten. 

Mededinging 

De realisatie van de eengemaakte Europese markt impliceert niet alleen het vrij 

verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal, het houdt ook het recht 

op eerlijke mededinging tussen ondernemingen in. Het Europese mededingings

recht beschouwt daarbij elke eenheid die een economische activiteit uitoefent 

als een 'onderneming', ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 

gefinancierd. Cruciaal is dus de vraag of een entiteit die een wettelijke sociale 

zorgverzekering uitvoert een economische activiteit uitoefent. Deze vraag is 

Europeesrechtelijk niet eenduidig te beantwoorden. Een aantal auteurs, waaron

der mr. Cath in een artikel van een recent nummer van 'Zorgvisie', halen aan 

dat de Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) in deze materie reeds tot een 
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oordeel is gekomen: 'Veel van Pieters' betoog is bovendien voor de Nederlandse 

situatie van beperkt belang, omdat mededingingsbeperkende overeenkomsten 

die ingevolge een andere wet tot stand zijn gekomen (AWBZ, ZFW of BIG) of aan 

overheidsgoedkeuring zijn onderworpen (CTG of Cvz) ingevolge 16 Mw buiten 

het bereik van de mededingingsregels vallen. Volgens de Nma geldt dit bijvoor

beeld voor de door Pieters' gebrandmerkte Uitkomsten van Overleg en CTG

tariefmaatregelen". Oat doet op zich mijns inziens echter niet ter zake. Binnen 

haar bevoegdheid oordeelt het Europese Hofvan Justitie in principe onafhanke

lijk van de Nma en het Nederlandse mededingingsbeleid, ook al is dat beleid op 

het Europese recht geent. Het Europese recht heeft immers voorrang op het 

nationale recht. Wanneer artikel 16 van de Nederlandse Mededingingswet dus 

bepaalt dat bepaalde mededingingsbeperkende overeenkomsten buiten het 

bereik van de mededingingsregels vallen, is dat Europeesrechtelijk niet noodza

kelijk zo. Het zou anders al te gemakkelijk zijn voor de nationale overheden om 

de Europeesrechtelijke mededingingsregels te omzeilen ten gunste van de eigen 

markt. Er valt dus beter rekening te houden met de mogelijkheid dat het 

Europese Hofvan Justitie een andere koers zal varen. 

De rechtspraak van het Hof om trent het ondernemingskarakter van uitvoerings

organen van socialezekerheidsregelingen is nog niet tot volle rijpheid gekomen. 

Op basis van de vroegere rechtspraak van het Hofvan Justitie is het desalniette

min onze opvatting dat een uitvoeringsorgaan van een socialezekerheidsrege

ling geen onderneming is in het geval de beoordeelde activiteit in de eerste 

plaats vorm geeft aan solidariteit binnen een krachtens een imperiumhandeling 

vastgestelde solidariteitskring. De verschillende criteria die eerder door het Hof 

werden vooropgesteld (deelname aan het beheer van een open bare dienst; de 

sociale functie van de regeling; het ten grondslag liggende solidariteitsbeginsel; 

de afwezigheid van winstoogmerk; het wettelijk karakter van de uitkering waar

door er geen enkel verband bestaat tussen prestatie en bijdrageniveau) moeten 

met andere woorden niet als absoluut geldend worden bekeken. Ze moeten wor

den begrepen in het licht van het onderscheid tussen economische activiteiten 

enerzijds en overheidshandelingen anderzijds. In dat kader lijken er op dit 

moment sterke argumenten aanwezig te zijn ten voordele van de kwalificatie 

van de uitvoering van de Nederlandse verplichte wettelijke zorgverzekeringen 

als overheidshandeling. Wanneer een verzekeraar een particuliere verzekering 

aanbiedt, lijkt het tegendeel dan weer opgeld te maken. Zekerheid daaromtrent 

is er op het Europese vlak echter nog niet. Die onzekerheid wordt bevorderd 

door de herhaalde bevestiging door het Hofvan de stelling dat de lidstaten 

bevoegd blijven voor de inrichting van hun sociale zekerheid. Deze stelling dient 

echter in het juiste perspectief te worden geplaatst. De nationale overheden zijn 

inderdaad in staat om zelfbeleidskeuzes te maken, maar ze moeten zich daarbij, 
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naar onze opvatting, rekenschap geven van het Europese recht. Dat recht laat 

hen op het vlak van het mededingingsrecht de keuze tussen het inrichten van 

de uitvoering van de sociale zekerheid als economische handeling, dan wel als 

overheidshandeling. Kiest een nationale overheid er bijvoorbeeld voor om haar 

uitvoeringsorganen als ondernemingen (in de mededingingsrechtelijke zin van 

het woord) te laten fungeren, dan moet zij ook de toepassing van de Europese 

mededingingsregels op dat gebied accepteren en ook de markt openstellen voor 

andere ondernemingen. Ondanks de onzekerheid die momenteel nog heerst, 

hebben we een poging gewaagd om een aantal zwakke punten te vinden in het 

Nederlandse zorgstelsel. 

Marktwerking 

De Nederlandse overheid speelt al geruime tijd met de idee meer marktwerking 

toe te laten tussen de uitvoerders van haar wettelijke zorgverzekeringen. Dit is 

een belangrijke beleidsoptie, want ze bepaalt mee de regels volgens dewelke het 

spel Europeesrechtelijk moet worden gespeeld. Voorzover onze informatie reikt, 

bleef het op het vlak van de AWBZ voorlopig nog tot plannen, in tegenstelling 

tot de Ziekenfondsverzekering. Wanneer men het ondernemingsgehalte van de 

zorgverzekeraars wil nagaan, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 

activiteiten van de zorgverzekeraars ten opzichte van de verzekerden enerzijds, 

en de activiteiten van de zorgverzekeraars ten opzichte van de zorgverleners 

anderzijds. Met betrekking tot het eerste valt op dat de hervormingen van de 

laatste tien jaar het solidariteitsgehalte van de ziekenfondsverzekering in zekere 

mate hebben aangetast. Te denken valt aan de invoering van een nominale bij

drage, te betalen door rijk en arm, naast de nog steeds belangrijkere inkomens

gerelateerde bijdrage. Ook de recente verruiming van het door de verzekerden 

zelf te betalen deel van de kostprijs van hun verzorging kan in dit kader worden 

vermeld. 

Er blijven echter nog voldoende elementen voor handen die wijzen op de aanwe

zigheid van een sterk solidariteitsmechanisme binnen de ziekenfondsverzeke

ring. Ook de eventuele invoering van de verplichting voor de verzekeraars om 

een doorsneepremie te laten berekenen, opdat de solidariteit tussen ongelijke 

risico's wordt gewaarborgd, zou spelen in het voordeel van de kwalificatie als 

overheidshandeling, waarop het mededingingsrecht niet van toepassing is. De 

uitvoering van de wettelijke zorgverzekeringen lijkt daarom op dit moment niet 

met het predikaat 'economische activiteit' door het leven te moeten gaan, al kan 

natuurlijk enkel het Hofvan Justitie daarover uitsluitsel brengen. Daarmee is 

niet gezegd dat ziekenfondsen of andere zorgverzekeraars geen ondernemingen 

meer kunnen zijn. Voor zover zij aanvullende particuliere verzekeringen aanbie-
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den, zullen zij wellicht wel onder het toepassingsgebied van het Europese mede

dingingsrecht vallen. Dat kan ook worden gezegd van de activiteiten die zij 

onderhouden ten opzichte van de zorgverleners. Tot zijn essentie gaat het 

immers om het aankopen van geneeskundige verzorging. De Nma oordeelde 

trouwens eerder ook al in die zin. In dit kader mag tenslotte melding worden 

gemaakt van het relatief nieuwe 'zorgkantoor'. Dit zorgkantoor verenigt in zich 

de hoedanigheid van eerste contactpunt voor de verzekerden enerzijds, en de 

hoedanigheid van vertegenwoordiger van de verzekeraars tijdens de onderhande

lingen met de zorgaanbieders anderzijds. Over de vergoeding voor deze activitei

ten bestaat nog onduidelijkheid. Indien men er echter van uit mag gaan dat het 

zorgkantoor voor zijn vertegenwoordigende functie een financiele tegemoetko

ming ontvangt, bestaat ook hier de kans dat deze activiteit als economisch 

wordt aanzien, en het zorgkantoor dus als een onderneming wordt beschouwd. 

Indien en voor zover de Europese regels inzake eerlijke mededinging van toepas

sing zijn op de zorgverzekeraars, kunnen ook bier een aantal pijnpunten worden 

gei:dentificeerd. Deze pijnpunten betreffen de staatstoelage voor de uitvoerders 

van de wettelijke zorgverzekeringen, de overeenkomsten tussen zorgverzekeraars 

en zorgaanbieders en de koppeling van aanvullende verzekeringen aan de wette

lijke verplichte zorgverzekeringen. 

Zoals eerder aangehaald, onderhouden ziekenfondsen en particuliere uitvoer

ders van de AWBZ praktisch allemaal zowel economische als niet-economische 

activiteiten. Voor de uitgaven in het kader van hun (tot nog toe) niet-economi

sche activiteiten ontvangen zij een bepaald bedrag aan middelen, waaronder 

overheidsgeld. In de praktijk lijkt het echter moeilijk de aanwending van deze 

middelen zuiver aan de niet-economische activiteiten voor te behouden. Het is 

niet denkbeeldig dat bijvoorbeeld het personeel van een uitvoeringsorgaan dat 

de administratie van de wettelijke zorgverzekering verzorgt, in praktijk ook 

actief is in de administratie van een door het uitvoeringsorgaan aangeboden par

ticuliere verzekering. Wanneer (een gedeelte van) de beheerskosten van dat 

orgaan (gedeeltelijk) door de overheid met algemene middelen worden vergoed, 

lijkt er zich een probleem te stellen op het vlak van overheidssteun aan onderne

mingen. Een deel van de productiekosten van de aanvullende zorgverzekering 

worden dan immers door de overheid betaald, in tegenstelling tot de particulie

re verzekeraar die geen wettelijke zorgverzekering uitvoert... Dat geldt des te 

meer voor de zogenaamde 'brievenbusziekenfondsen', die enkel op papier 

bestaan en waarvan de werking feitelijk wordt verzekerd door het personeel en 

de infrastructuur van een particuliere verzekeraar. 

Een tweede veld van mogelijke problemen betreft de overeenkomsten tussen ver

zekeraars en zorgaanbieders. In een in natura-stelsel als het Nederlandse, kopen 

verzekeraars een pakket aan zorg in bij een aantal zorgverleners. Daartoe sluiten 
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zij overeenkomsten. Een aanzienlijk deel van de inhoud van deze overeenkom

sten wordt echter bepaald in landelijke akkoorden die door vertegenwoordigers 

van de verzekeraars en vertegenwoordigers van de zorgverleners worden geslo

ten. Dergelijke overeenkomsten kunnen, zoals in de achtergrondstudie wordt 

aangetoond, problematisch zijn in het kader van het Europese kartelrecht. Het 

feit dat de Nederlandse Mededingingswet er een bijzondere uitzondering voor 

heeft bepaald, is op zich eigenlijk al een aanduiding in die richting. Het Hofvan 

Justitie hoeft met die uitzondering echter geen rekening te houden, allijkt het 

in het recente Albany arrest wat soepelheid aan de dag te leggen door een nader

hand verplicht gesteld collectief akkoord tussen werkgevers- en werknemersorga

nisaties niet als een overeenkomst tussen ondernemingen te bestempelen. 

Tenslotte belicht de studie de mogelijke koppeling van aanvullende verzekerin

gen aan de wettelijke verplichte zorgverzekeringen. Ziekenfondsen genieten het 

recht om exclusief de Ziekenfondswet te mogen uitvoeren. Hoewel zein die hoe

danigheid in principe geen 'ondernemingen' lijken te zijn, biedt het hun ten 

opzichte van de particuliere verzekeraars wei een voordeel bij het aanbieden van 

een vrijwillige particuliere verzekering. De praktijk om de aanvullende verzeke

ring de verplichte verzekering te laten volgen blijkt wijdverspreid. Negentig pro

cent van de ziekenfondsverzekerden hebben een dergelijke aanvullende verzeke

ring gesloten. Wanneer zou komen vast te staan dat de facto aanvullende verzeke

ringen worden gekoppeld aan de verplichte zorgverzekering, dan rijst er een 

juridisch probleem op het vlak van het mededingingsrecht. Het is een onderne

ming met een machtspositie immers niet toegelaten daarvan misbruik te 

maken. 
Tot slot nog een aantal korte opmerkingen over de rol van het zorgkantoor. Een 

zorgkantoor treedt in het kader van de AWBZ op als vertegenwoordiger van de 

zorgverzekeraars. Er bestaat een kans dat het in die hoedanigheid zou kunnen 

worden beschouwd als een onderneming in de zin van het Europese mededin

gingsrecht. De huidige onzekerheid om trent het precieze statuut van de zorg

kantoren laat niet toe meer dan daaromtrent enkele opmerkingen te formule

ren. Ten eerste mag worden gewezen op het feit dat elk zorgkantoor wellicht een 

vergoeding krijgt vanwege de overheid ten belope van de beheerskosten die het 

in die hoedanigheid oploopt. Net als de vergoedingen voor beheerskosten voor 

de ziekenfondsen, bestaat het gevaar dat deze gelden ter financiering van ande

re (economische) activiteiten worden aangewend. Ten tweede kunnen vragen 

worden gesteld bij de kartelrechtelijke implicaties van de rol van het zorgkan

toor. De functie van het zorgkantoor als vertegenwoordiger van de zorgverzeke

raars veronderstelt immers dat deze verzekeraars voorafgaandelijk tot een 

akkoord komen inzake de te onderhandelen materies. 
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Worsteling 

Het Europese mededingingsrecht worstelt met de sociale zekerheid. Oat heeft 

ongetwijfeld te maken met de omvangrijke grijze zone van semi-private entitei

ten die haar uitvoering kenmerkt enerzijds, en het functionele ondernemingsbe

grip van het Europese mededingingsrecht anderzijds. Omgekeerd valt ook op 

hoe zeer de nationale socialezekerheidsstelsels en hun actoren nationaal blijven 

denken en zich moeilijk aanpassen aan de regels van de Europese markt, en dan 

meer bepaald het vrij dienstenverkeer. De studie die hier zeer beknopt werd aan

gehaald, ambieert de Nederlandse beleidslui attent te maken op mogelijke pijn

punten, zodat zij er bij het uitstippelen van hun beleid terdege rekening mee 

zouden kunnen houden. De Nederlandse overheid heeft immers de bevoegdheid 

om de uitvoering van haar sociale zekerheid te organiseren, zij het volgens de 

Europeesrechtelijke regels van het spel. Ongetwijfeld dwingt niet elk van deze 

pijnpunten de Nederlandse overheid tot stelselwijziging. In een aantal gevallen 

suggereert de studie zelf een oplossing binnen het huidige zorgstelsel. Andere 

pijnpunten, en dan valt bijvoorbeeld te denken aan de overeenkomsten tussen 

zorgverzekeraars en zorgverleners, lijken echter meer fundamenteel van aard. 

Voor dergelijke problemen is het voorlopig (bang?) afurachten in welke richting 

het Hof van justitie in deze materie zal oordelen. 

Prof dr. D. Pieters en F. Goyens 

Instituut voor Sociaal Recht Kuleuven 
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