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Betreft: reiskostenverzekeringen. 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij komen wij terug op ons schrijven van 2 juli 2013 waarop wij tot onze spijt nooit een reactie mochten 

ontvangen dan alleen een automatisch gegenereerd antwoord. 

In deze brief berichtten wij over de onmogelijkheid  voor de z.g. verdragsgerechtigden (gepensioneerde 

Nederlanders woonachting in de verdragslanden) zich te begeven buiten het dekkingsgebied van de 

European Health Insurance Card vanwege het feit dat wij daarbuiten ons niet tegen ziektekosten konden 

verzekeren. Wel werden ons reiskostenverzekeringen verkocht maar daarin stond de clausule dat de dekking 

afhankelijk was van de aanwezigheid van een geldige zorgverzekering waarvan verzekeraars wisten dat 

verdragsgerechtigden nooit aan deze voorwaarde zouden kunden voldoen aangezien met de introductie van 

de ZVW in 2006 ons deze polissen werden afgenomen. 

Niettemin bleven deze polissen verkocht worden die wij betitelden als “gebakken lucht” immers de dekking 

ontbrak en slechts coulance bracht soms uitkomst maar dat was beperkt tot geringe bedragen. 

De Nederlandse zorgverzekeringen voldeden wél aan deze voorwaarde omdat het dekkingsgebied geen 

beperkingen kende en reiskostenverzekeraars altijd een beroep konden doen op het recht van regrès. 

Per 1.1.2017 zal ook voor de Nederlandse ziektekostenpolissen de dekking  zich beperken tot de 

verdragslanden zodat de huidige reiskostenverzekeringen daarbuiten nu geen solaas meer brengen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat, gezien de ongetwijfeld interessante markt, reiskostenverzekeraars zich daarop 

voorbereiden door middel van een nieuwe reiskostenverzekering die een ziektekostendekkingscompenent 

zal moeten hebben voor het gebied buiten de verdragslanden.  



 

U begrijpt dat, hoe vervelend ook voor de verzekerden in Nederland, wij van deze omstandigheid hopen te 

mogen profiteren en verlost te worden van onze reisbeperkingen doordat deze polissen ook voor onze 

doelgroep beschikbaar gesteld zullen worden en daarin geen verplichtende beperkende voorwaarden zijn 

opgenomen die ons opnieuw zouden uitsluiten.  

U zult berijpen dat een dergelijk opheffing van onze mobiliteitsbeperking uiterst belangrijk voor ons zou zijn. 

VWS onderkent deze ongewenst gevolgen van de introductie van de ZVW maar voelt zich niet geroepen ons 

bij de oplossing daarvan behulpzaak te zijn. Wél vrijheid van mobiliteit binnen de verdragslanden maar een 

inperking daarvan daarbuiten door het ontbreken van de benodigde reiskostenverzekering.    

Mocht u daartoe bereid zijn dan zouden wij gesprek met over u dit thema zeer op prijs stellen.  

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                   

S.B.N.G.B, 

 

C.H. van der Wiel,                                                                                                                                                          

voorzitter 

CC: 

Mw. M Grobbink, RvB Zorginstituut Nederland 

Mr. R.G. van der Wissel, Zorginstituut Nederland 
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