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1 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: raadpleging over de Europese beroepskaart voor professionals
uit de gezondheidssector
De Europese Commissie start raadpleging over de invoering van de Europese Beroepskaart
(EPC) voor onder meer artsen, verpleegkundigen, apothekers en kinesisiten. Die kaart vormt

een belangrijk element in de gewijzigde richtlijn betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties. Deze zou vóór 18 januari 2016 in de EU-landen moeten worden
geïmplementeerd.
DOC EN/FR HTML

Europese Commissie: overzicht van de beroepsreglementeringen in de verschillende
lidstaten
De gewijzigde richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties verplicht de lidstaten
om de Commissie de lijst met gereglementeerde beroepen op hun grondgebied mee te delen
en de rechtvaardiging en de proportionaliteit van de bestaande regels te evalueren. In het
kader hiervan verzamelt de interactieve kaart de belangrijkste informatie met betrekking tot de
reglementering van de beroepen in de verschillende lidstaten.
DOC EN HTML

Verenigd Koninkrijk: taalcontroles van Europese artsen
Volgens de huidige Britse wetgeving kan de General Medical Council de taalkennis van de
artsen uit de andere landen van de Europese economische ruimte niet beoordelen. Voortaan
kan aan de artsen van die landen gevraagd worden om bewijzen te leveren van de kennis
van het Engels of een taalproef af te leggen indien er twijfels bestaan over hun vermogen om
met hun patiënten te communiceren.
DOC EN HTML

Europese Commissie: erkenning van een medisch specialisme
Een Roemeense arts, die gespecialiseerd is in de revalidatiegeneeskunde, heeft een petitie
gelanceerd om zijn specialisme te laten erkennen in het Verenigd Koninkrijk. De Europese
Commissie heeft het land gelijk gegeven. De landen zijn immers niet verplicht om deze of
gene medisch specialisme in hun registers op te nemen.
DOC EN - FR PDF

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: studie over de beleidsmix voor de vergoeding van
farmaceutische producten
Deze studie onderzocht wat volgens de betrokken spelers goede praktijken zijn op het vlak
van de beleidsmix voor de vergoeding van geneesmiddelen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: rapport over de externe referentieprijzen van farmaceutische
producten
De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de externe referentieprijzen van
de farmaceutische producten. Volgens die praktijk worden de prijzen van een geneesmiddel
in een of meerdere landen gebruikt om de prijs van een product in een ander land te bepalen
of te onderhandelen. Het belangrijkste doel van dit rapport, dat alle 28 lidstaten betreft, is om
de problemen met de transnationale coördinaties inzake referentieprijzen te identificeren en
te evalueren.
DOC EN PDF

Europese Commissie: aanvulling op de wetgeving over de maatregelen na de
vergunning van geneesmiddelen
Een gedelegeerde handeling wijst de situaties aan waarin doelmatigheidsstudies na de
vergunning zijn vereist.
DOC EN PDF

Nieuwe wetgeving inzake klinische proeven goedgekeurd
Het Europees Parlement en de Raad hebben het voorstel van verordening over klinische
proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik aangenomen. Met die nieuwe
wetgeving wil men onder andere de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen. De
farmaceutische ondernemingen en de onderzoekers zullen een database met de resultaten
van de verschillende klinische proeven online moeten plaatsen zodat de bevolking hier
toegang toe krijgt.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Europees Parlement: verordeningen op de medische hulpmiddelen en de in vitro
diagnostische apparaten
Het Parlement heeft striktere procedures voor controle en certificering van medische
hulpmiddelen, zoals borstimplantaten of heupprothesen, goedgekeurd. Aangezien er echter
geen goedkeuring is bereikt in de Raad, konden de co-wetgevers vóór de Europese
verkiezingen, geen onderhandelingen starten.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML | DOC 3 EN/FR/NL HTML

Europees Parlement: e-sigaretten gereguleerd als geneesmiddelen
Volgens de nieuwe tabaksrichtlijn die door het Europees Parlement is aangenomen, zullen
elektronische sigaretten als geneesmiddelen worden gereguleerd indien zij worden
voorgesteld als hulpmiddel om te stoppen met roken.
DOC EN/FR/NL HTML

Goedkeuring van een verordening inzake toegang tot genetische rijkdommen
Er is een verordening aangenomen betreffende de voor gebruikers bestemde
nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen
en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik. Die
verordening zal met name toepasbaar zijn op de farmaceutische industrie.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - FR PDF

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA): nieuwe erelonen voor KMO’s
De nieuwe erelonen dienen om de KMO’s te ondersteunen die geneesmiddelen ontwikkelen
en zouden worden toegepast op de activiteiten die na de vergunning plaatsvinden.
DOC EN HTML

EMA: rapport over de controle van de veiligheid van de geneesmiddelen
Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft aan de Europese Commissie zijn rapport
voorgesteld over de activiteiten die het heeft ondernomen in het eerste jaar waarin de nieuwe
wetgeving betreffende de geneesmiddelenbewaking van de EU van toepassing was.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen IMI 2 is aangenomen
De tweede IMI-wet, het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, is door de lidstaten van
de EU goedgekeurd. Met een budget € 2 mia, ondersteunt IMI gezamenlijke
onderzoeksprojecten en bouwt netwerken uit van industriële en academische deskundigen
voor farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling (R & D) in Europa.
DOC EN HTML

Europese ombudsman: EMA-beleid inzake de publicatie en de toegang tot de gegevens
van klinische proeven
De Europese ombudsman heeft een schrijven gericht aan het EMA om zijn bezorgdheid uit te
drukken over een belangrijke wijziging in haar transparantiebeleid in verband met de
gegevens van klinische proeven.
DOC EN HTML

3 Volksgezondheid
Europese Commissie: mededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en
veerkrachtige gezondheidsstelsels
In haar mededeling stelt de commissie voor om de resultaten van de prestatiebeoordeling
van de gezondheidsstelsels toe te passen, een EU-agenda op te maken over de kwaliteit van
de zorgverlening en om ervaringen uit te wisselen over het verminderen van de
afhankelijkheid van de ziekenhuiszorg. Ook wil de Commissie de human resources in de
gezondheidssector beter plannen en een doelmatiger gebruik van de geneesmiddelen
organiseren. De Commissie wil een betere structuur ontwikkelen om de samenwerking
betreffende HTA te ondersteunen en de lidstaten te ondersteunen bij de oprichting van een
gezondheidsinformatiesysteem geïntegreerd op het niveau van de Europese Unie.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Europese Commissie: openbare raadpleging over de organisatie van de
eerstelijnsgezondheidszorg
De Europese Commissie en het team deskundigen dat zich buigt over efficiënt investeren in
gezondheid (EXPH) hebben een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerpadvies tot bepaling van een referentiekader betreffende de eerstelijnsgezondheidszorgwaarbij de nadruk wordt gelegd op financierings- en verwijzingssystemen. Dit zou
oriënteringen moeten aanbieden aan landen die inspanningen leveren om de organisatie en
de duurzaamheid van hun gezondheidssystemen te verbeteren.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Groep deskundigen over efficiënt investeren in gezondheid (EXPH): drie adviezen
De EXPH heeft drie adviezen uitgebracht:
- de definitie van een referentiekader voor de eerstelijnsgezondheidszorg.
- de definitie van criteria om prioritaire domeinen te identificeren voor de evaluatie van de
prestatie van de gezondheidsstelsels.
- een analyse van de gezondheids- en economische aspecten om de publiek-private
partnerschappen voor de verstrekking van medische diensten in de EU te beoordelen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: versterkt actieplan ter bestrijding van AIDS 2014-2016
Die strategie voor de EU en de naburige landen, beoogt een betere preventie, vrijwillig
onderzoek en een snellere behandeling in geval van infectie.
DOC EN/FR HTML

Actieprogramma op het gebied van gezondheid 2014-2020 - aangenomen
Het 3e actieprogramma van de EU op het gebied van de gezondheid is gepubliceerd. Dit
programma is gebaseerd op vier doelstellingen: 1) de bevordering van een goede
gezondheid en de preventie van ziektes; 2) bescherming van de burgers tegen ernstige
grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen; 3) bijdragen aan innoverende, efficiënte en
duurzame gezondheidszorgstelsels; 4) verbeteren van de toegang tot een betere en veiligere
gezondheidszorg.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: tussentijdse evaluatie van het actieplan inzake orgaandonatie
en –transplantatie (2009-2015)
In het rapport van de commissie wordt vermeld dat de lidstaten een sterke toename van het
aantal transplantaties hebben gekend tussen 2007 en 2012. Er blijven wel verschillen tussen

de landen bestaan. De commissie wenst daarom de actieplannen van nu tot 2015 te
versterken.
DOC EN HTML

Europese Commissie: gemeenschappelijke aankoop van vaccins en geneesmiddelen
De Commissie heeft een akkoord gesloten over gezamenlijke aanbestedingsprocedures
opdat het voor elke lidstaat van de EU mogelijk wordt om samen pandemische vaccinaties en
andere medische tegenmaatregelen te verwerven.
DOC EN/FR HTML

Trans-Atlantische taskforce voor antimicrobiële resistentie (TATFAR): rapport
Het rapport beschrijft de vooruitgang die is geboekt in de loop van de eerste
uitvoeringsperiode van de TATFAR van 2011 tot 2013. Het vervangt de verbintenis tussen de
diensten van de V.S. en de E.U. inzake hygiëne om specifieke doelstellingen te bereiken in
hun gezamenlijke strijd tegen antimicrobiële resistentie.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Informele Raad van ministers van gezondheid
Tijdens die bijeenkomst hebben de ministers een uitwisseling van goede praktijken en
informatie in verschillende domeinen voorgesteld waaronder over de kost en de vastlegging
van de prijzen van de farmaceutische producten, de bepaling van een basispakket van
gezondheidszorgen dat voornamelijk de zwakste groepen ondersteunt, de investering in
preventie en de vermindering van de gezondheidskosten en de evaluatie van de prestatie
van de gezondheidsstelsels. De nauwere betrokkenheid van de gezondheid alsook van de
ministers van gezondheid in het kader van het Europese semester, werden ook besproken.
DOC EN HTML

Informele Raad: migratie en volksgezondheid
De ministers van volksgezondheid van de lidstaten hebben beslist dat het ‘Health Security
Committee’ (HSC) aanbevelingen zou moeten doen om na te gaan “wanneer, hoe en voor
welke ziekten” migranten zouden moeten worden onderzocht. Om besmettelijke ziektes te
voorkomen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Conferentie: Europese gezamenlijke actie betreffende de planning van
gezondheidswerkers en de ramingen (JA EUHWF)
Bij dit samenwerkingsproject zijn de meeste EU-lidstaten, meerdere internationale
instellingen en beroepsfederaties van gezondheidswerkers betrokken. De belangrijkste
doelstellingen en de minimale voorwaarden voor planningsgegevens zijn in die conferentie
officieel voorgesteld.
DOC EN HTML

Europese Commissie: Beslissingen over de oprichting van Europese
referentienetwerken (ERNs)
In verband met de ERNs zijn twee beslissingen van kracht geworden tussen de
zorgaanbieders en de expertisecentra in de EU-landen:
- Een gedelegeerde beslissing beoogt de criteria en de voorwaarden die door de netwerken
en de zorgaanbieders die zich bij een ERN willen aansluiten, moeten worden vervuld.
- Een andere beslissing betreft de criteria voor de oprichting en beoordeling van de ERNs en
hun leden en voor het bevorderen van de uitwisseling van gegevens en expertise over de
oprichting en evaluatie van de netwerken.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML | DOC 3 EN/NL/FR HTML

4 e-Health
Europese Commissie: de stand van e-health in de EU
De Europese Commissie heeft twee onderzoeken bij artsen en ziekenhuizen laten uitvoeren
om naar het gebruik van eHealth te peilen.
DOC EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: raadpleging over mobiele gezondheidszorg
De Commissie brengt een groenboek en een oproep voor bijdragen uit over mobiele
gezondheidszorg. De raadpleging betreft het gebruik van de mobiele apparaten zoals
telefoons, tablets, patiëntmonitoringapparaten en andere draadloze apparatuur.
DOC EN/FR/NL HTML

Zeven Europese regio’s sluiten zich aan bij het project "BeyondSilos"
Het project “BeyondSilos”, een initiatief dat mee gefinancierd wordt door de Europese Unie,
ondersteunt via nieuwe technologieën, de sociale hulp en de geneeskundige verzorging voor
bejaarden in Noord-Ierland, Bulgarije, Spanje, Italië, Portugal en Duitsland. Voor dit project is
een totaal budget van € 5,47 miljoen vrijgemaakt.
DOC EN HTML

Europese Commissie: lancering van een project voor de uitvouw van geïntegreerde
zorg
Het INCA-project coördineert de sociaal-sanitaire dienstverlening van verschillende
administraties. Het initiatief dat door de Europese Commissie wordt gesteund, heeft tot doel
om innoverende oplossingen te vinden voor de behandeling van chronische ziektes.
DOC EN HTML

5 Sociaal beleid
Europese Commissie: nationale sociale rapporten van 2014
De Europese Commissie heeft de nationale sociale rapporten (NSR) van 2014 gepubliceerd.
Ze werden opgesteld in het kader van de Sociale Open Methode van Coördinatie (OMC) en
vullen de Nationale Hervormingsprogramma’s (NHP) aan. Ze leveren informatie over het
sociaal beschermingsbeleid op basis van de gezamenlijke doelstellingen van de OMC op het
gebied van de sociale inclusie, de pensioenen, de geneeskundige verzorging en de
langetermijnzorg.
DOC EN HTML

Het NSR voor België is ook in het Nederlands en in het Frans gepubliceerd:
DOC 2 FR - NL PDF

Raad: conclusies over de jaarlijkse groeianalyse 2014 en het gemeenschappelijk
tewerkstellingsverslag
De Raad Sociale Zaken heeft de conclusies van de jaarlijkse groeianalyse 2014 en het
gemeenschappelijk tewerkstellingsverslag goedgekeurd, waarin pistes op het gebied van de
tewerkstelling en het sociaal beleid worden uitgetekend. Voor de geneeskundige verzorging
wenst de Raad hervormingen door te voeren in de lidstaten ter bevordering van de toegang

en de kwaliteit van de geneeskundige verzorging in efficiëntere en duurzamere systemen.
DOC EN PDF

Comité voor Sociale Bescherming (CSB): gemeenschappelijk evaluatiekader in de
gezondheidssector
De subgroep indicatoren van het CSB heeft een verslag opgesteld over de ontwikkeling van
een beoordelingskader in de gezondheidssector dat gebaseerd is op de methodologie van het
gemeenschappelijk evaluatiekader (JAF).
DOC EN PDF

Raad: conclusies over de sociale toestand in de EU
De Raad van ministers van sociale zaken heeft nota genomen van het verslag van het Comité
voor sociale bescherming over de sociale toestand in de EU en hierover conclusies
aangenomen.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN - FR PDF | DOC 3 EN PDF

6 Economisch beleid
Europese Commissie: voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen
Het Europees semester 2014 is in volle gang. De lidstaten hebben hun nationale
hervormingsprogramma’s en hun stabiliteits- of convergentieprogramma’s voorgelegd en de
Commissie heeft zijn voorstellen voor de landenspecifieke aanbevelingen gepubliceerd.
Hervormingen in de sector van de gezondheidszorg en van de langdurige zorg zijn in die
documenten opgenomen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML | DOC 3 EN/FR HTML

Cyprus: eerste activiteitenverslag van de ondersteuningsgroep
Dit verslag, dat de periode van september tot december 2013 bestrijkt, stelt een stand van
zaken voor in zes beleidsdomeinen waaronder het systeem voor sociale bescherming en
geneeskundige verzorging. De eerste activiteiten op het vlak van technische ondersteuning
zijn met het budget van de Unie gefinancierd, met name, door het Europees Sociaal Fonds en
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
DOC EN/FR HTML

Europees Parlement: de rol van de trojka in het economisch beleid
In twee rapporten die door het Parlement zijn aangenomen, worden de rol en de activiteiten
van de trojka met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de
eurozone, onderzocht. In de rapporten wordt betreurd dat de programma’s voor Griekenland,
Ierland en Portugal precieze voorschriften bevat in verband met onder andere, de hervorming
van de gezondheidszorgstelsels en dat de verminderingen van de uitgaven een impact
hebben gehad op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening. Het Parlement
betreurt dat de programma’s niet aan het handvest van de fundamentele rechten of aan de
bepalingen van de verdragen van de Europese Unie worden getoetst, meer specifiek artikel
168, paragraaf 7 van het VWEU-verdrag. Het Parlement vraagt dat de beslissingsprocedure
van de Eurogroup opnieuw zou worden geëvalueerd opdat de toepassing van de maatregelen
op een gepaste democratische wijze zou worden gecontroleerd.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie en Centrale Bank: lancering van het toezichtsprogramma voor
Ierland
Na het financiële steunprogramma EU/IMF, is het toezichtsprogramma voor Ierland van start

gegaan. Hierin wordt aangekondigd dat hervormingen in de gezondheidssector nog nodig zijn
om de controle over de begroting te verbeteren en om de overschrijding van de
farmaceutische begroting aan te pakken.
DOC EN HTML

Europese Commissie: richtlijnen over de voorwaarden ex ante voor de Europese
structurele en investeringsfondsen 2014-2020
Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op de landenspecifieke aanbevelingen die de
lidstaten krijgen in het kader van het Europees semester en die ze moeten naleven.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF

Taskforce voor Griekenland: zesde activiteitenverslag
Griekenland geniet, onder andere, technische ondersteuning om structurele hervormingen in
de sector van de gezondheidszorg door te voeren, om de maatregelen die in het economisch
herstelprogramma zijn vastgelegd uit te voeren.
DOC EN/FR HTML

7 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: product of bestanddeel afgeleid van menselijk bloed
De handhaving of de invoering van nationale voorschriften die voor plasma dat door middel
van een industrieel procedé wordt vervaardigd, in een strengere regeling dan die welke geldt
voor geneesmiddelen voorziet, is alleen conform de Europese wetgeving voor zover het de
inzameling en het testen van dit plasma betreft.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: moederschapsverlof voor vrouwen die een beroep doen op draagmoeders
Het Europees recht legt niet op dat een wensmoeder die dankzij een
draagmoederschapsovereenkomst een kind heeft gekregen, het recht heeft om
moederschapsverlof of gelijkwaardig verlof te genieten. Dit beginsel is van toepassing, ook
wanneer de moeder dit kind de borst geeft na de geboorte of nog de borst geeft.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML | DOC 3 EN - FR - NL PDF

Arrest: belasting over de toegevoegde waarde van geneesmiddelen
Een levering van goederen, zoals cytostatica die in het kader van een ambulante
kankerbehandeling zijn voorgeschreven door artsen die als zelfstandigen in een ziekenhuis
werkzaam zijn, kan niet worden vrijgesteld van de belasting op de toegevoegde waarde tenzij
deze levering materieel en economisch onlosmakelijk is verbonden met de hoofddienst van
medische verzorging.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: erkenning van beroepskwalificaties
De lidstaten kunnen niet eisen dat de houder van een beroepskwalificatie die onderworpen is
aan de erkenning van beroepskwalificaties op basis van de richtlijn 2005/36/EG, verplicht
wordt een stage te volgen of te bewijzen dat hij over een gelijkwaardige beroepservaring
beschikt om het beroep te mogen uitoefenen. Het hof heeft gepreciseerd dat de vorige richtlijn
de mogelijkheid inhield om de deelname aan een bijkomende cursus te verplichten maar in de
nieuwe richtlijn betreffende de beroepskwalificaties is die mogelijkheid verdwenen.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: belasting op de toegevoegde waarde van het « zorgforfait » dat aan de
instellingen voor huisvesting van afhankelijke ouderen wordt gestort
Een forfaitaire betaling van een „zorgforfait” door een nationale zorgverzekering, is de
tegenprestatie voor de zorg die een instelling voor de huisvesting van afhankelijke ouderen
onder bezwarende titel aan zijn bewoners verstrekt, en valt uit dien hoofde dus binnen de
werkingssfeer van de belasting op de toegevoegde waarde.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: het begrip "geneesmiddelen" in de verordening met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
Het begrip "geneesmiddelen" in deze verordening omvat voedingspreparaten die uitsluitend
bestemd zijn om onder medisch toezicht enteraal (door middel van een maagsonde) te
worden toegediend aan personen die medisch worden verzorgd, wanneer deze producten in
het kader van de bestrijding van de ziekte of de aandoening van deze personen worden
toegediend om ondervoeding te voorkomen of bestrijden.
DOC EN/FR/NL HTML

8 Mededinging
De overname van Phunciona door LBEIP, Global Vía Infraestructuras en Obrascón
Huarte Laín in de Spaanse gezondheidssector is goedgekeurd
De Commissie stemt in met de overname van Phunciona Gestión Hospitalaria, S.A. in Spanje
door het Nederlandse LBEIP (Holdco) B.V en door de Spaanse, Global Vía Infraestructuras,
S.A. en, Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL). Phunciona is belast met de controle van de
openbare concessie voor de verstrekking van niet-gezondheidsdiensten aan „Hospital del
Sureste”, een openbaar ziekenhuis in Arganda, Madrid.
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Italië: zware geldboetes voor de twee farmaceutische ondernemingen Roche en
Novartis
De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft begin maart een geldboete opgelegd van in totaal
182,5 miljoen euro aan de Zwitserse farmaceutische reuzen Roche en Novartis wegens een
onwettig akkoord over een geneesmiddel dat het gezichtsvermogen behandelt. De
farmaceutische ondernemingen wilden een “veel duurder product, Lucentis, gebruiken door
zich te baseren op artificiële verschillen tussen beide producten”, waarbij ze zelfs Avastin als
een gevaarlijker product voorstelden bij de gezondheidsdiensten en de artsen.
Het Europees bureau van consumentenverenigingen, BEUC, vraagt de Europese Commissie
om een gelijkaardig onderzoek op Europese schaal uit te voeren.
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Roemenië: geldboetes voor maatschappijen die in de markt van de tandheelkunde
actief zijn
De Roemeense mededingingsraad heeft geldboetes opgelegd van in totaal € 102.613 voor
vijf ondernemingen omdat zij hadden afgesproken de maximumprijs te vragen die men kon
vragen aan de verdelers voor sommige tandheelkundige producten.
DOC EN PDF

Zweden: geldboetes gevraagd in de sector gezondheid en behandelingen
De Zweedse mededingingsautoriteit heeft gevraagd om geldboetes op te leggen aan drie
ondernemingen in de sector gezondheid en behandelingen, Diagnostik AB (Aleris), Capio St
Görans Sjukhus AB (Capio) en Hjärtkärlgruppen Sverige AB (Hjärtkärlgruppen), omdat zij
afspraken hadden gemaakt over openbare aanbestedingen.
DOC EN HTML

Duitsland: de ziekenhuisfusie in Esslingen is verboden
De federale dienst voor de kartelbestrijding heeft in de stad Esslingen de fusie van de
omliggende ziekenhuizen met zijn hoofdziekenhuis verboden. Voor de federale dienst zou die
fusie tot een sterke beperking van de mededinging leiden op de ziekenhuismarkt in Esslingen
en Kirchheim/Nürtingen.
DOC EN HTML

9 Inbreukprocedures
Denemarken, Italië, Nederland en Slovenië: omzetting van de richtlijn betreffende
geneesmiddelenbewaking
De Commissie dringt er bij vier lidstaten op aan kennis te geven van de omzetting van de EUregels inzake geneesmiddelenbewaking.
DOC EN/FR/NL HTML

Frankrijk: Richtlijn arbeidstijd
De Europese Commissie heeft Frankrijk gevraagd om het recht van artsen in opleiding op
minimumrustperiodes en een beperkte arbeidstijd te eerbiedigen zoals bepaald door de
richtlijn betreffende de arbeidstijd.
DOC EN/FR/NL HTML

10 Allerlei
Rapport van de commissie en het wetenschappelijk comité SCHER: de impact van kwik
in tandamalgaam op het milieu
De Europese Commissie en het “Scientific Committee on Health and Environmental Risks”
(SCHER) hebben een rapport voorgelegd waarin gesteld wordt dat het kwik in tandamalgaam
in extreme plaatselijke omstandigheden, het milieu zodanig zou kunnen verontreinigen dat het
een gevaar voor het ecosysteem zou kunnen vormen.
DOC EN HTML

Rapport van de organisaties van het maatschappelijk middenveld: het TTIP zou voor
een stijging van de kostprijs van de geneesmiddelen zorgen
Volgens een rapport van "the Commons Network" en partners uit het maatschappelijk
middenveld, zou de vraag van de farmaceutische ondernemingen betreffende het
Handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) onder andere een
toename van de kostprijs van de geneesmiddelen met zich brengen. De transparantie inzake
klinische proeven zou ook beperkt worden.
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Europese Commissie: standpunt over de farmaceutische producten in de TTIPonderhandelingen
De Europese Commissie brengt verslag uit over standpunten betreffende vijf thema’s naar
aanleiding van de onderhandelingen met de V.S. over een vrijhandelsmarkt, het TTIP. Dit
houdt een standpunt in van de EU over farmaceutische producten.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Raadpleging van de Commissie: BTW vrijstellingen in het algemeen belang
De Commissie organiseert een raadpleging met het oog op het onderzoek van de toepassing
van de bestaande BTW-wetgeving op de openbare instellingen en belastingvrijstellingen in
het algemeen belang. Dit document is ook van toepassing op de
gezondheidsdienstverlening.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF

Europees Parlement: een Europees burgerinitiatief pleit voor de bescherming van
embryo’s
Het initiatief "een van ons" heeft het minimum aantal handtekeningen verzameld dat vereist is
om als Europees burgerinitiatief in de 18 lidstaten te worden erkend. De organisatoren roepen
de Europese Unie op om een verbod in te stellen op activiteiten die tot de vernietiging van
menselijke embryo’s leiden en de financiering van dergelijke activiteiten stop te zetten. De
Commissie verwerpt in haar antwoord dit verzoek.
DOC EN - FR PDF

Europees Parlement: algemene verordening betreffende gegevensbescherming
Het Europees Parlement heeft de herziening van de Europese wetgeving inzake
gegevensbescherming aangenomen. Op medische gegevens zijn specifieke bepalingen
toepasbaar.
DOC EN/FR/NL HTML

OESO: de gezondheidsuitgaven blijven stagneren in talrijke landen
In dit rapport worden de recentste ontwikkelingen in verband met de gezondheidsuitgaven
toegelicht.
DOC EN HTML

Internationale conferentie ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Belgische wet
op de verplichte ziekteverzekering
Die conferentie ging over de toekomst van de ziekteverzekering in Europa en met name over
de concepten solidariteit en verantwoordelijkheid. De presentaties kunnen online worden
geraadpleegd.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML

Europese ombudsvrouw: onderzoek over de samenstelling van de expertengroepen
van de Commissie
De Europese ombudsvrouw, Emily O'Reilly, heeft een onderzoek geopend over de
samenstelling en de transparantie van de expertengroepen van de Commissie. Ze vraagt aan
de betrokkenen en aan de organisaties om haar hun bevindingen door te spelen in verband
met het evenwicht tussen de vertegenwoordiging van expertisedomeinen en de belangen, de
mate van transparantie van de groepen en de werkingswijze van de uitvoeringsprocedures.
DOC EN/FR HTML

Europese Commissie: oriëntaties over de Europese structurele en investeringsfondsen
2014-2020
De Europese Commissie heeft de thematische oriëntaties voor de Europese structurele en
investeringsfondsen publiek gemaakt, met inbegrip van de investeringen in de
gezondheidssector.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF
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