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mr. Zelena Kasim
Vorige week verscheen het bericht van de Nationale Ombudsman over pensionado’s die worden gedupeerd vanwege de hoge zorgkosten. Vlak
na de invoering van de zorgverzekeringswet bleken er al knelpunten te zitten in de uitvoering ervan. Vijf jaar na dato is er nog steeds geen
duidelijkheid.
Voor de invoering van de zorgverzekeringswet was de zogenoemde pensionado particulier verzekerd, maar die verzekering werd met de invoering van die
wet automatisch beëindigd. De verplichte zorgpremie werd vervolgens automatisch ingehouden op het pensioen. Een groep pensionado’s was het niet eens
omdat zij geen zorg in Nederland ontvangen. Een rechtszaak volgde.
Niet in strijd met Europese regels
Het Europese Hof oordeelde vorig jaar dat deze regeling van de zorgverzekeringswet niet in strijd is met de Europese wetgeving. Het Hof heeft daarbij wel gesteld dat er geen
sprake mag zijn van ongelijke behandeling van pensionado’s ten opzichte van Nederlanders in Nederland.
In ruil voor de verplichte bijdrage is de pensionado verzekerd van zorg in het woonland. De zorgverzekering heeft in veel verdragslanden echter een veel beperkter
vergoedingenpakket dan de basiszorgverzekering in Nederland, en dat is het pijnpunt in deze kwestie. Pensionado’s kunnen zich bovendien vanwege hun hoge leeftijd niet tegen
een betaalbaar tarief (aanvullend) verzekeren in het buitenland. Beide zaken zijn wel goed geregeld voor gepensioneerden die in Nederland wonen. In de loop van 2010 is definitief
duidelijk geworden dat de zorgkosten voor veel pensionado’s erg hoog zijn en daardoor zouden zij financieel zijn getroffen.
Ongelijke behandeling?
De Nederlandse rechter moet nu volgens het Hof onderzoeken of pensionado’s ongelijk behandeld zijn ten opzichte van gepensioneerden die in Nederland blijven wonen. Dit
aspect van de regeling is echter niet aangevochten door de belanghebbenden en vormen daarom geen voorwerp van het geschil. Het is om die reden dan ook onwaarschijnlijk dat
de Nederlandse rechter een uitspraak gaat doen over het discriminatoire karakter van de regeling.
Het is hoog tijd dat er een onderzoek plaatsvindt door een onafhankelijke commissie naar de situatie van gepensioneerden in het buitenland. Met name de gevolgen van de
invoering van de zorgverzekeringswet zullen voor deze groep gepensioneerden onder de loep genomen moeten worden. Omdat de Nederlandse rechter waarschijnlijk geen
uitspraak zal doen over het eventuele discriminatiore karakter van de regeling, is het voorts aan te bevelen dat een commissie daar zelf onderzoek naar doet. Afhankelijk van de
uitkomst van het onderzoek kan worden bezien op welke wijze de pensionado’s kunnen worden gecompenseerd voor de hoge zorgkosten.
Op korte termijn duidelijkheid
De problemen rond de zorgkosten spelen al sinds 2006. In het kader van de rechtszekerheid is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt. De procedure kan nog
immers jaren duren. Bovendien gaat het in deze kwestie om mensen die al op hoge leeftijd zijn en nu goede medische zorg nodig hebben. Goede medische zorg moet betaalbaar
zijn, ook voor de pensionado.
mr. Zelena Kasim is pensioenrechtadvocaat bij Kasim Legal Advocatuur.
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