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1 Volksgezondheid
Europese Commissie: oproep tot voorstellen voor de Europese referentienetwerken
Europese Commissie: publicatie van de eerste aanbesteding in het kader van de overeenkomst
voor gezamenlijke aanbestedingen
EXPH: disruptieve innovatie, beschouwingen voor de gezondheid en de gezondheidszorg in
Europa - Eindadvies
Groep deskundigen over de zeldzame ziekten: aanbevelingen voor de integratie van zeldzame
ziekten in de sociale diensten en het beleid.
Europese Commissie: verslagen over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijk bloed en
menselijke weefsels en cellen.
Europese Commissie: verslag van de workshop - De permanente professionele vorming van de
gezondheidswerkers optimaliseren
Groep van HSPA deskundigen: beoordelingsstrategieën van de zorgkwaliteit
EUROSTAT: meer dan een miljoen personen in de EU zijn overleden aan een hartinfarct of een
CVA

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europees Parlement: initiatieven om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren
Raad en Europees Parlement: akkoord over medische hulpmiddelen
EMA: lancering van PRIME
Werkgroep over nierdonatie van levende donoren: toolbox
Europese Commissie: lancering van het EU-platform met betrekking tot het gezondheidsbeleid
Nederlands voorzitterschap van de EU: positiedocument betreffende het farmaceutisch beleid
IMA, ESIP en EPHA: de toegang tot innovatieve geneesmiddelen
EMA en EUnetHTA: verslag over de implementatie van hun gezamenlijk werkplan 2012 - 2015
GKV: persbericht over de veiligheid van patiënten

3 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europees Parlement: resolutie over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt
Benelux Unie: rapport over de grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux
Europees Parlement: goedkeuring van het verslag over de richtlijn over de bedrijfsgeheimen
Commissie verzoekschriften van het EP: weigering om een in België behaalde kwalificatie voor het
beroep van verloskundige te erkennen
Commissie verzoekschriften van het EP: het verplicht verkrijgen van een certificaat van naleving
van de diploma's van geneesheer-specialisten
Overheidsopdrachten: volgens de omzetting in België zou een koninklijk besluit de zelfstandige
artsen uit zijn toepassingsgebied moeten uitsluiten.

4 E-Health
WGO: verslag over de laatste tendensen inzake e-gezondheid in Europa
Europees netwerk van e-gezondheid: oproep tot financiering

5 Sociaal beleid
EPSCO-raad: politieke sturing inzake werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid
EPSCO-raad: consensusdebat over het "Europees Semester"
Europese Commissie: openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten

6 Economisch beleid
Europese Commissie: landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester
Europese Commissie: thematische fiche over gezondheid en de gezondheidszorgsystemen in het
kader van het Europees Semester
Europese Commissie: macro-economische onevenwichtigheden, twaalf landen nog steeds onder
toezicht
Frankrijk: stabiliteitsprogramma 2016-2019
Raad: verslag van het Nederlandse voorzitterschap in het kader van het Europees Semester
ECOFIN-Raad: besluiten over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
Europees Rekenhof: de Commissie is te laks in de toepassing van de begrotingsregels
EUROSTAT: de publieke uitgaven besteed aan de sociale bescherming bedroegen in 2014 20%
van het BBP

7 Internationale handelsverdragen
TISA: de Europese Commissie heeft haar herziene aanbod voor toegang tot de dienstenmarkt
gepubliceerd.
TISA: negen onderhandelingsdocumenten online gezet door WikiLeaks
TTIP/CETA: het Belgische middenveld slaat de handen in elkaar tegen die verdragen
Overeenkomst EU/Filipijnen: impact op de volksgezondheid en de toegang tot geneesmiddelen
Overeenkomst EU-Mexico: analyse van de toekomstige modernisering van de handelspijler
TTIP: de Europese Commissie heeft een verslag gepubliceerd over de 13e ronde
TTIP: het tussentijds rapport over de Sustainability Impact Assessment (SIA) is open voor
openbare raadpleging
TTIP: rapport over de reglementaire samenwerking US-EU
TTIP: vertrouwelijke documenten brengen de vorderingen van de onderhandelingen aan het licht
TTIP: voorstel over reglementaire samenwerking inzake generieke geneesmiddelen
TTIP: verslag van de Europese Commissie over de stand van zaken van de onderhandelingen
TTIP: mogelijke uitsluiting van de NHS
Overeenkomst EU/Tunesië: publicatie van de voorgestelde teksten

8 Hof van justitie en het Gerecht van de Europese Unie
Arrest: niet-conventionele therapieën en BTW vrijstelling
Arrest van de GEU: verwerping van het burgerinitiatief over de langdurige verzorging
Conclusies van de advocaat-generaal in de zaak Genentech Inc.

9 Mededinging
Frankrijk: arrest over het beheer van het systeem voor het elektronische vastleggen van medische
gegevens
De Commissie keurt de aankoop door Teva van Allergan Generics onder bepaalde voorwaarden
goed
Letland: verlaging van de prijzen van gezondheidsdiensten
Italië: prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU over de concurrentie van de geneesmiddelen
Avastin/Lucentis

10 Inbreukprocedures
Portugal en Slowakije: ongerechtvaardigde beperkingen op uitvoer van geneesmiddelen
Finland: terugbetalingsregels voor geneeskundige zorg

11 Publicaties
Trans-Pacific Partnership Provisions in Intellectual Property, Transparency, and Investment
Chapters Threaten Access to Medicines in the US and Elsewhere
International Journal of Health Services: speciale sectie over de gevolgen van het
bezuinigingsbeleid op de gezondheid en het welzijn van de bevolking
Eurohealth: artikelen over de verpleegkundige sector
Verscheidenheid in hervorming van de gezondheidszorg: het hefboomeffect van de Europese Unie
begrijpen
Comparative European politics: speciaal nummer over de geneeskundige verzorging in de EU
De Europese Richtlijn patiëntenrechten vanuit het perspectief van de tandarts
European Observatory on Health Systems and Policies: United Kingdom Health Systems in
Transition report

12 Allerlei
Raad: aanname van de algemene verordening gegevensbescherming
Gezondheidsorganisaties kanten zich tegen een "gezondheid met twee snelheden" in Europa
Een petitie roept op om een "medische Grexit" te vermijden

1 Volksgezondheid
Europese Commissie: oproep tot voorstellen voor de Europese referentienetwerken
De Europese Commissie heeft een eerste oproep gedaan naar geïnteresseerden om
Europese Referentienetwerken (ERN) op te richten. Elke groep van minstens 10
zorgverleners komende uit minstens 8 Lidstaten kan gezamenlijk antwoorden vóór de uiterste
datum door een voorstel in te dienen om een netwerk op te richten in een gegeven
expertisedomein.
DOC EN HTML

Europese Commissie: publicatie van de eerste aanbesteding in het kader van de
overeenkomst voor gezamenlijke aanbestedingen
Vijf Lidstaten (België, Cyprus, Kroatië, Italië en Malta) maken voor het eerst gebruik van de
overeenkomst voor gezamenlijke aanbestedingen. Het te begeven contract heeft betrekking
op het leveren, het stockeren en het versturen van de persoonlijke beschermingsmiddelen
voor de gezondheidswerkers die worden blootgesteld aan besmettelijke ziektes.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

EXPH: disruptieve innovatie, beschouwingen voor de gezondheid en de
gezondheidszorg in Europa - Eindadvies
De groep deskundigen over doelmatig investeren in gezondheid (EXPH) heeft zijn eindadvies
gegeven over de disruptieve innovatie en de impact op de gezondheid en de
gezondheidszorg in Europa.
DOC EN PDF

Groep deskundigen over de zeldzame ziekten: aanbevelingen voor de integratie van
zeldzame ziekten in de sociale diensten en het beleid
De groep deskundigen van de Europese Commissie over zeldzame ziekten heeft nieuwe
aanbevelingen aangenomen over de integratie van zeldzame ziekten in de sociale diensten
en het beleid. Met die aanbevelingen wordt beoogd om de Lidstaten en de Europese
Commissie te adviseren over de vragen die dienen te worden gesteld op het moment dat er
een algemeen en gecoördineerd zorgparcours moet worden georganiseerd voor de personen
die met een zeldzame ziekte leven binnen de nationale medisch-sociale voorzieningen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: verslagen over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor
menselijk bloed en menselijke weefsels en cellen
De verslagen over de implementatie van de Europese wetgeving vestigen de aandacht op
lacunes en moeilijkheden in de toepassing van de regels onder andere met betrekking tot de
definities, de bescherming van donoren, het kader voor de inspecties en test en uitsluitcriteria
voor nieuwe epidemiologische en technologische ontwikkelingen.
DOC 1 EN - FR - NL HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Europese Commissie: verslag van de workshop - De permanente professionele
vorming van de gezondheidswerkers optimaliseren
Die workshop heeft 60 deskundigen in het domein van de permanente professionele vorming,
met inbegrip van vertegenwoordigers van regelgevings-, professionele- en
onderwijsinstanties, en de Europese Commissie samengebracht. De deskundigen hebben de
middelen besproken om de voortgezette professionele vorming van de gezondheidswerkers
te optimaliseren om de zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënten te verbeteren.
DOC EN PDF

Groep van HSPA deskundigen: beoordelingsstrategieën van de zorgkwaliteit
Het verslag van de groep van deskundigen over de prestatiebeoordeling van
gezondheidsstelsels (HSPA) beoogt om nuttige suggesties en aanbevelingen te doen voor de
beleidsmakers die een beoordelingssysteem van de zorgkwaliteit willen ontwikkelen en in
werking stellen.
DOC EN PDF

EUROSTAT: meer dan een miljoen personen in de EU zijn overleden aan een
hartinfarct of een CVA
Volgens het statistisch bureau van de EU (EUROSTAT) hebben hartinfarcten en cerebraal
vasculaire accidenten in 2013 het leven gekost aan 1,1 miljoen mensen, ofwel 1 overlijden op
5.Het onderzoek bevestigt ook dat de kans om te sterven aan een cardiovasculair of
cerebraal vasculair accident met de leeftijd stijgt.
DOC EN - FR PDF

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europees Parlement: initiatieven om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren
De Commissie leefmilieu en volksgezondheid van het Europees Parlement werd aangewezen
om een initiatiefverslag op te stellen met als titel "Opties van de EU om de toegang tot
geneesmiddelen te verbeteren".
DOC EN/FR HTML

Raad en Europees Parlement: akkoord over medische hulpmiddelen
Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over twee
ontwerpverordeningen betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
DOC FR - NL - EN PDF

EMA: lancering van PRIME
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het programma PRIME ("Priority
Medicines") gelanceerd, om de ontwikkeling van geneesmiddelen die gericht zijn op een
onvervulde medische behoefte te ondersteunen. Dat vrijwillige programma is gebaseerd op
de interactie en de vroegtijdige dialoog met de ontwikkelaars van veelbelovende
geneesmiddelen, om zo de ontwikkelingsplannen te optimaliseren en de evaluatie te
versnellen zodat de geneesmiddelen sneller tot bij de patiënten geraken.
DOC EN HTML

Werkgroep over nierdonatie van levende donoren: toolbox
De deskundigen van de werkgroep over donatie van levende donoren, die is opgericht in het
kader van het actieplan van de EU over orgaandonatie en -transplantatie (2009 - 2015),
hebben een toolbox ontwikkeld om de Lidstaten van de EU een referentie te bieden over
nierdonatie van levende donoren voor de transplantatie. Het document biedt richtlijnen en
fundamentele principes over de juridische, ethische, psychologische en financiële aspecten
van levende donatie.
DOC EN PDF

Europese Commissie: lancering van het EU-platform met betrekking tot het
gezondheidsbeleid
Het EU-platform met betrekking tot het gezondheidsbeleid (HPP) is een
samenwerkingsinitiatief bedoeld om de communicatie tussen de diensten van de Commissie

en de actoren op het vlak van gezondheid te vergemakkelijken. Het wil inclusief zijn en de
geografische en professionele diversiteit van de deelnemers weergeven. Het vervangt het
voormalige EU Health Policy Forum.
DOC EN HTML

Nederlands voorzitterschap van de EU: positiedocument betreffende het farmaceutisch
beleid
In dat positiedocument wordt een stand van zaken gegeven over de komende uitdagingen
met betrekking tot de verstrekking van geneesmiddelen in de EU, en worden aanbevelingen
gedaan. Er worden 6 essentiële kwesties voor het toekomstige farmaceutisch beleid van de
Lidstaten van de EU aangekaart: de toegankelijkheid, de prijzen, het onderzoek en de
ontwikkeling, het gebruik van farmaceutische producten, het evenwicht op de markt van
farmaceutische producten en de informatie aan patiënten.
DOC EN PDF

IMA, ESIP en EPHA: de toegang tot innovatieve geneesmiddelen
Drie verenigingen uit het maatschappelijke middenveld (IMA, ESIP en EPHA) eisen van de
ministers van Volksgezondheid een bespreking op EU-vlak over een zekere en snelle
toegang tot de nieuwe geneesmiddelen en over het prijzen- en terugbetalingsbeleid van
geneesmiddelen, met inbegrip van geneesmiddelen ontwikkeld voor kleine groepen van
patiënten.
DOC EN PDF

EMA en EUnetHTA: verslag over de implementatie van hun gezamenlijk werkplan 2012
- 2015
Het verslag benadrukt het belang van de samenwerking tussen de twee instellingen die de
productie bevordert van gegevens over geneesmiddelen vóór en na de marktvergunning, die
de wettelijke eisen en de HTA-eisen in één klinisch ontwikkelingsprogramma verenigt.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

GKV: persbericht over de veiligheid van patiënten
De Duitse nationale vereniging van wettelijke ziekenfondsen (GKV) heeft een persbericht
gepubliceerd om te bevestigen dat de veiligheid van patiënten een prioriteit moet blijven in het
huidige debat op Europees niveau om het vergunningsproces voor nieuwe farmaceutische
producten in te korten.
DOC EN PDF

3 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europees Parlement: resolutie over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt
De resolutie herinnert eraan dat publieke diensten bijzondere bescherming genieten ten
aanzien van de regels van de interne markt, gezien hun taken van algemeen belang, en dat
de regels die de overheid heeft vastgesteld om publieke diensten goed te laten werken
daarom geen non-tarifaire belemmeringen vormen.
DOC FR - NL - EN PDF

Benelux Unie: rapport over de grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux
Uit een recent onderzoeksrapport van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, blijkt
dat minstens 168.177 patiënten jaarlijks de grens oversteken voor behandeling in een ander
Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. Dit zowel voor geplande als ongeplande zorg. Het reële
aantal is wellicht nog groter.
DOC NL/FR HTML

Europees Parlement: goedkeuring van het verslag over de richtlijn over de
bedrijfsgeheimen
Het Europees Parlement heeft het zeer omstreden verslag Le Grip over de richtlijn over de
bedrijfsgeheimen goedgekeurd. De richtlijn heeft tot doel een Europees kader te vormen om
de know-how in Europa, die alle fabricatie- en organisatieprocessen evenals de technieken
die door ervaring zijn verworven om een goed te produceren of een dienst te verlenen
groepeert, beter te beschermen.
DOC FR/NL/EN HTML

Commissie verzoekschriften van het EP: weigering om een in België behaalde
kwalificatie voor het beroep van verloskundige te erkennen
De indienster klaagt dat haar diploma voor het beroep van verloskundige, dat zij in België
heeft gehaald, niet wordt erkend door de Conseil national de l'ordre des sages-femmes in
Frankrijk. Zij stelt die beslissing in vraag en verwijst naar het feit dat de Belgische autoriteiten
een document hebben afgegeven waarin wordt verklaart dat de kwalificaties die de indienster
heeft behaald in overeenstemming zijn met artikel 40 van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties. De Commissie heeft beslist om de kwestie uit te diepen
en heeft bijkomende informatie gevraagd.
DOC EN - FR - NL PDF

Commissie verzoekschriften van het EP: het verplicht verkrijgen van een certificaat
van naleving van de diploma's van geneesheer-specialisten
De indienster klaagt over het feit dat geneesheer-specialisten die in een andere lidstaat hun
beroep willen uitoefenen, een certificaat van naleving moeten bekomen en meent dat de
naleving automatisch op elk nieuw diploma zou moeten worden aangegeven. In haar
antwoord maakt de Commissie een onderscheid tussen het automatische en algemene
stelsel van erkenning en benadrukt de noodzaak om een certificaat van naleving te bekomen
in geval van verworven rechten.
DOC EN - NL - FR PDF

Overheidsopdrachten: volgens de omzetting in België zou een koninklijk besluit de
zelfstandige artsen uit zijn toepassingsgebied moeten uitsluiten
De Commissie Financiën en Begroting van de Belgische Kamer heeft het wetsontwerp met
betrekking tot overheidsopdrachten (omzetting van de Europese richtlijn) bestudeerd. CdHvertegenwoordiger Catherine Fonck heeft een amendement aan die tekst voorgesteld om de
ziekenhuisartsen met een zelfstandigenstatuut uit die reglementering uit te sluiten. Dat
voorstel werd door de regeringsmeerderheid aanvaard.
DOC FR/NL PDF

4 E-Health
WGO: verslag over de laatste tendensen inzake e-gezondheid in Europa
De WGO heeft een verslag gepubliceerd over de laatste tendensen inzake e-gezondheid in
Europa. In het verslag wordt een groeiende interesse van alle actoren vermeld en komt een brede
waaier aan onderwerpen aan bod, zoals de elektronische medische dossiers en e-learning. De
WGO doet enkele aanbevelingen en verzoekt de Lidstaten om de ontwikkeling van e-health te
bevorderen door de gepaste juridische omgeving te bieden.
DOC EN PDF

Europees netwerk van e-gezondheid: oproep tot financiering
In het kader van de gemeenschappelijke actie om het Europees netwerk van e-gezondheid
(JAseHN) te ondersteunen, hebben 21 Lidstaten met succes een Europese aanvraag tot
financiering van 13,1 M euro ingediend op de budgetlijn gewijd aan de interconnectie in Europa
(CEF).
DOC EN HTML

5 Sociaal beleid
EPSCO-raad: politieke sturing inzake werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid
De EPSCO-raad heeft het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2016 en conclusies
gebaseerd op de jaarlijkse groeianalyse evenals het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid
aangenomen, en heeft politieke sturing inzake sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid geleverd.
De Lidstaten worden verzocht om de gezondheidssystemen te hervormingen voor het behoud van
duurzame en kosteneffectieve gezondheidszorgdiensten, zonder de universele en rechtvaardige
toegang, de kwaliteit en de veiligheid in het gedrang te brengen, en meer aandacht te besteden
aan preventie.
DOC FR - EN - NL PDF

EPSCO-raad: consensusdebat over het "Europees Semester"
In een debat over het "Europees Semester" hebben de ministers aangedrongen op de noodzaak
van "inclusieve" structurele hervormingen. Hongarije, Finland, het Verenigd Koninkrijk, België en
Cyprus hebben aangedrongen op de noodzaak om voldoende bewegingsmarge te hebben in de
implementatie van de aanbevelingen.
DOC FR - EN PDF

Europese Commissie: openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten
De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale
rechten gestart. Die pijler zal een aantal essentiële beginselen omvatten met het oog op het
ondersteunen van goed functionerende en eerlijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in
de eurozone. In bijlage tot haar mededeling heeft de Commissie een eerste voorlopig ontwerp van
die pijler voorgesteld. De bepalingen over gezondheid hebben betrekking op de toegang tot de
preventieve en curatieve verzorging, de verbetering van de verhouding kosten/effectiviteit van de
verzorging en het recht op ziekteverlof.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF

6 Economisch beleid
Europese Commissie: landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees
Semester
Volgens de Commissie boeken de Lidstaten vooruitgang in hun hervormingen en in de aanpak
van macro-economische onevenwichtigheden, maar er is meer nodig om het Europees herstel te
consolideren. De Commissie heeft voor 14 Lidstaten een specifieke aanbeveling voorgesteld over
de gezondheidszorg en/of de langdurige verzorging.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN/FR/NL HTML

Europese Commissie: thematische fiche over gezondheid en de gezondheidszorgsystemen
in het kader van het Europees Semester
Die thematische fiches geven een overzicht van de belangrijkste thema's over relevante

beleidsvormen om de investeringen aan te moedigen, de structurele hervormingen te versnellen
en de budgettaire consolidatie voort te zetten. Ze bieden statistische gegevens en evalueren de
uitdagingen die de Lidstaten in die domeinen moeten aangaan.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Europese Commissie: macro-economische onevenwichtigheden, twaalf landen nog steeds
onder toezicht
Van de zestien Lidstaten waarvan de macro-economische onevenwichtigheden grondig werden
geanalyseerd, blijven er twaalf onder toezicht. Vijf Lidstaten - Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Italië en
Portugal - vertonen nog steeds macro-economische onevenwichtigheden die als buitensporig
worden beschouwd. Die lidstaten dienen hun inspanningen voort te zetten om de hoge
overheidsschuld en private schuld terug te dringen, de inefficiënties op de arbeidsmarkt aan te
pakken en de houdbaarheid van de socialezekerheidsstelsels te verzekeren.
DOC EN/FR/NL HTML

Frankrijk: stabiliteitsprogramma 2016-2019
Michel Sapin et Christian Eckert hebben het stabiliteitsprogramma 2016-2019 voorgesteld: de
verplichtingen op termijn nakomen. Dat programma omvat de grote lijnen van de strategie in
verband met de overheidsfinanciën en legt de belangrijkste doelstellingen vast. Een sectie ervan is
gewijd aan het beheer van de gezondheidsuitgaven.
DOC 1 FR PDF | DOC 2 EN PDF

Raad: verslag van het Nederlandse voorzitterschap in het kader van het Europees Semester
Het Nederlandse voorzitterschap heeft een samenvattend verslag opgesteld over de bijdragen van
de verschillende Raadsformaties die deelnemen aan het huidig Europees Semester. Het
voorzitterschap heeft beslist om debatten te organiseren die specifiek betrekking hebben op de
invoering van de landen-specifieke aanbevelingen binnen meerdere Raadsformaties en
ondersteunt de institutionalisering van die oefening.
DOC EN - FR - NL PDF

ECOFIN-Raad: besluiten over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
In zijn besluiten van 8 maart verzoekt de Raad ECOFIN de Lidstaten om in de loop van de
volgende decennia een evenwicht te vinden tussen de groeiende nood aan universele verzorging
en langdurige verzorging, en de noodzaak om de overheidsschuld te drukken. Het is dus nodig om
de prestatie van de gezondheidsstelsels en de stelsels van langdurige verzorging te beoordelen
en de nodige hervormingen door te voeren om de kwaliteit van de overheidsfinanciën te
verbeteren.
DOC EN - FR PDF

Europees Rekenhof: de Commissie is te laks in de toepassing van de begrotingsregels
Volgens het verslag van het Europees Rekenhof implementeert de Europese Commissie de
procedure betreffende de buitensporige tekorten van het stabiliteits- en groeipact niet strikt
genoeg. Het verslag is gebaseerd op de studie van zes EU-landen, Italië, Frankrijk, Duitsland, de
Tsjechische Republiek, Cyprus en Malta, tussen 2009 en 2015.
DOC FR/EN/NL HTML

EUROSTAT: de publieke uitgaven besteed aan de sociale bescherming bedroegen in 2014
20% van het BBP
EUROSTAT heeft een gedetailleerde verdeling gepubliceerd van de publieke uitgaven in de
Europese Unie voor de belangrijkste functies voor het jaar 2014. De functie 'sociale bescherming"
was veruit de belangrijkste (19,5% van het BBP), gevolgd door de gezondheid (7,2%). Met
betrekking tot het domein van de gezondheid zijn de landen met de hoogste uitgaven - in
percentage van het BBP - de volgende: Denemarken (8,7%), Finland (8,3%), Frankrijk (8,2%),
België en Nederland (elk 8,1%).
DOC FR - EN PDF

7 Internationale handelsverdragen
TISA: de Europese Commissie heeft haar herziene aanbod voor toegang tot de
dienstenmarkt gepubliceerd
De Europese Commissie heeft haar herziene aanbod van toegang tot de dienstenmarkt in het
kader van de overeenkomst "Trade in Services Agreement" (TiSA) gepubliceerd. Het aanbod
voorziet in bijzondere maatregelen over de diensten voor geneeskundige verzorging, zowel van de
overheid als privé (pagina 26-28).
DOC EN PDF

TISA: negen onderhandelingsdocumenten online gezet door WikiLeaks
Onder die documenten bevinden zich een bijlage over de nationale regelgeving die nieuwe
motieven presenteert op basis waarvan regelgeving die beperkender is dan nodig om de kwaliteit
van de dienst te verzekeren kan worden betwist, en een bijlage over de overheidsbedrijven die
voorziet in de voorafgaande publicatie van elk reglementair ontwerp, zodat derden kunnen
begrijpen of hun commerciële belangen zouden kunnen worden getroffen.
DOC EN HTML

TTIP/CETA: het Belgische middenveld slaat de handen in elkaar tegen die verdragen
In een gemeenschappelijke verklaring plaatst het Belgische middenveld, met inbegrip van de
ziekenfondsen, ernstige vraagtekens bij de gevolgen van de transatlantische verdragen voor de
burgers, werknemers, consumenten en de gezondheid.
DOC FR - NL PDF

Overeenkomst EU/Filipijnen: impact op de volksgezondheid en de toegang tot
geneesmiddelen
Verenigingen uit het Europese en Filipijnse middenveld maken zich zorgen over de impact van het
toekomstige vrijhandelsakkoord EU/Filipijnen op de volksgezondheid en de toegang tot
geneesmiddelen in de Filipijnen.
DOC EN HTML

Overeenkomst EU-Mexico: analyse van de toekomstige modernisering van de handelspijler
In die analyse, die door het Europees Parlement werd gepubliceerd, wordt verwezen naar de
bepalingen uit het CETA-akkoord tussen Canada en de EU over de bescherming van
farmaceutische octrooien (p. 33).
DOC EN PDF

TTIP: de Europese Commissie heeft een verslag gepubliceerd over de 13e ronde
In dat verslag wordt in detail de vooruitgang weergegeven die is geboekt tijdens de 13e ronde van
de onderhandelingen over het TTIP, evenals het voorstel over de reglementaire samenwerking in
de geneesmiddelensector, dat in de loop van die laatste onderhandelingsronde aan de Verenigde
Staten is voorgelegd. In het domein van de diensten is er vooruitgang geboekt over de
wederzijdse erkenning in de sector van de professionele dienstverlening.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

TTIP: het tussentijds rapport over de Sustainability Impact Assessment (SIA) is open voor
openbare raadpleging
Dat rapport, opgesteld door het adviesbureau ECORYS voor de Europese Commissie, bevat
onder andere een casestudie over de impact van de reglementaire samenwerking op de kosten
voor nieuwe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en een andere over
gezondheidsdiensten.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

TTIP: rapport over de reglementaire samenwerking US-EU
Dat rapport, opgesteld door het George Washington Regulatory Studies Center, bestudeert hoe de
reglementaire samenwerking al in de praktijk werkt tussen drie Amerikaanse
regelgevingsinstanties en hun tegenhangers van de EU. Een deel is gewijd aan de verbetering
van de samenwerking tussen de FDA (Food and Drug Administration) en de EU.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF

TTIP: vertrouwelijke documenten brengen de vorderingen van de onderhandelingen aan het
licht
Verkregen door Greenpeace Netherlands, kaarten ze bijna alle de aspecten van die
onderhandeling aan: de verlaging van de tarieven, maar vooral de reglementaire samenwerking
tussen de twee partijen. Ze tellen 13 hoofdstukken, gaande van telecommunicatie tot pesticiden
en de reglementaire samenwerking. Ze bevestigen dat het TTIP het voorzorgsprincipe, op basis
waarvan Europa sommige producten in naam van de gezondheid kan weigeren, zou kunnen
schaden.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 FR HTML

TTIP: voorstel over reglementaire samenwerking inzake generieke geneesmiddelen
De Europese Commissie heeft haar voorstel over de reglementaire samenwerking inzake de
generieke geneesmiddelen in het kader van het TTIP gepubliceerd.
DOC EN PDF

TTIP: verslag van de Europese Commissie over de stand van zaken van de
onderhandelingen
Het 10 pagina's tellende document biedt een stand van zaken van de onderhandelingen. 17
hoofdstukken vormen al het onderwerp van geconsolideerde teksten. Voor de reglementaire
samenwerking ligt er een voorstel over de sector van de farmaceutische producten op tafel.
DOC EN PDF

TTIP: mogelijke uitsluiting van de NHS
Volgens T. Hervey van de Universiteit van Sheffield, zou de Britse regering een reserve in het
transatlantisch handelspartnerschap (TTIP) kunnen toevoegen om het NHS uit zijn
toepassingsgebied uit te sluiten.
DOC EN HTML

Overeenkomst EU/Tunesië: publicatie van de voorgestelde teksten
De EU en Tunesië hebben samen de initiële teksten van de toekomstige diepe en brede
vrijhandelsovereenkomst (deep and comprehensive free trade agreement —DCFTA), door de EU
voorgesteld, gepubliceerd. De teksten van de 11 domeinen zijn vergezeld van een verklarende
fiche.
DOC EN HTML

8 Hof van justitie en het Gerecht van de Europese Unie
Arrest: niet-conventionele therapieën en BTW vrijstelling
Volgens het arrest van het HvJ EU in de zaak Gabarel (C-555/15), moet een fysiotherapeut
die, in het kader van zijn beroepsactiviteit in de gezondheidszorg, op een afzonderlijke of
aanvullende manier therapieën toepast die eigen zijn aan ofwel fysiotherapie, ofwel
osteopathie, vrijgesteld zijn van BTW voor de eerste therapieën en voor de tweede
therapieën, als de uitsluiting van die laatste uit het kader van de uitoefening van
paramedische beroepen ter vrijstelling van de belasting op de toegevoegde waarde, de

grenzen van de beoordelingsbevoegdheid die door middel van die bepaling aan de Lidstaten
is toegestaan, overschrijdt.
DOC FR HTML

Arrest van de GEU: verwerping van het burgerinitiatief over de langdurige verzorging
Volgens het arrest van het Gerecht van de EU (zaak R-44/14) heeft de Europese Commissie
geen juridische vergissing begaan door in 2013 het Europees burgerinitiatief te verwerpen
waarin werd verzocht om in de EU levenslang een passende sociale bescherming en toegang
tot langdurige kwalitatieve zorgverlening te waarborgen.
DOC FR/EN/NL HTML

Conclusies van de advocaat-generaal in de zaak Genentech Inc.
Die conclusies hebben betrekking op de interpretatie van artikel 101 VWEU over de
mededinging en stellen de vraag of dat artikel in strijd is met de bepaling dat een
octrooilicentiehouder royalty’s verschuldigd blijft zolang de octrooilicentieovereenkomst niet is
opgezegd, ook wanneer op het in licentie gegeven octrooi geen inbreuk wordt gemaakt of
wanneer dat octrooi is vernietigd.
DOC FR/EN/NL HTML

9 Mededinging
Frankrijk: arrest over het beheer van het systeem voor het elektronische vastleggen van
medische gegevens
Het Cour d'appel de Paris bevestigt dat de mededingingsautoriteit niet bevoegd is om de
praktijken te kennen die betrekking hebben op het beheer van het systeem voor elektronische
vastlegging van gegevens van de ziekteverzekering en merkt geen procedurefout op die de
annulatie van de beslissing tot onontvankelijksverklaring van de verwijzing van een firma die
gespecialiseerd is in het verzamelen en verspreiden van informatie over de in officina verkochte
producten (Celtipharm) rechtvaardigt.
DOC FR PDF

De Commissie keurt de aankoop door Teva van Allergan Generics onder bepaalde
voorwaarden goed
De Commissie keurt het aankoopproject van de generische geneesmiddelenactiviteiten van de
Ierse onderneming Allergan door de Israëlitische onderneming Teva goed, onder voorbehoud van
het naleven van bepaalde voorwaarden. De twee firma's behoren tot de vier belangrijkste
fabrikanten van generische geneesmiddelen ter wereld.
DOC FR/EN HTML

Letland: verlaging van de prijzen van gezondheidsdiensten
In het kader van een sectoraal onderzoek in de markt van medische diensten heeft de
mededingingsraad van Letland lacunes in de reglementering en het beheer van de sector
vastgesteld die de mededinging vervalsen en de verlaging van de prijzen en de toename van de
beschikbaarheid van de diensten belemmeren.
DOC EN HTML

Italië: prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU over de concurrentie van de
geneesmiddelen Avastin/Lucentis
De Raad van State van Italië verwijst naar het Hof van Justitie van de EU voor een verzoek tot
prejudiciële beslissing in een zaak betreffende een akkoord om een kunstmatig onderscheid te
maken tussen concurrerende geneesmiddelen (Roche / Novartis).
DOC 1 EN HTML | DOC 2 IT HTML | DOC 3 EN/NL/FR PDF

10 Inbreukprocedures
Portugal en Slowakije: ongerechtvaardigde beperkingen op uitvoer van geneesmiddelen
De Europese Commissie dringt er bij Portugal en Slowakije op aan de ongerechtvaardigde en
onevenredige meldingsvoorschriften in verband met de uitvoer van geneesmiddelen voor
menselijk gebruik naar andere lidstaten af te schaffen.
DOC FR/EN/NL HTML

Finland: terugbetalingsregels voor geneeskundige zorg
De terugbetaling van verzorging die in het buitenland wordt verstrekt wordt in Finland berekend op
basis van de vergoeding in het particuliere gezondheidszorgstelsel. De Europese Commissie heeft
Finland een met redenen omkleed advies gestuurd om de Finse autoriteiten te vragen erop toe te
zien dat de kosten van de gezondheidszorg die in het kader van de richtlijn grensoverschrijdende
gezondheidszorg in een ander EU-land wordt verleend, worden terugbetaald tot het niveau dat
overeenstemt met de vergoeding die het publiek stelsel van gezondheidszorg in Finland betaalt.
DOC EN/FR/NL HTML

11 Publicaties
Trans-Pacific Partnership Provisions in Intellectual Property, Transparency, and Investment
Chapters Threaten Access to Medicines in the US and Elsewhere
Baker analyseert de negatieve impact van meerdere bepalingen die worden vermeld in
verschillende hoofdstukken van het transatlantisch partnerschap (TTIP) over de toegang tot
geneesmiddelen voor de Verenigde Staten en elders in geval van goedkeuring.
DOC EN PDF

International Journal of Health Services: speciale sectie over de gevolgen van het
bezuinigingsbeleid op de gezondheid en het welzijn van de bevolking
In het nummer van april van de International Journal of Health Services is een speciale sectie aan
de gevolgen van het bezuinigingsbeleid op de gezondheid en het welzijn van de bevolking gewijd.
DOC EN HTML

Eurohealth: artikelen over de verpleegkundige sector
Het laatste nummer van Eurohealth bevat talrijke artikelen over, onder andere, de migratie van de
verpleegkundigen, de impact van de toetreding tot de EU op het beroep en de kwestie van een
Europees opleidingskader. Het bevat eveneens een evaluatie van de wetenschappelijke waarde
van de Euro Health Consumer Index.
DOC EN PDF

Verscheidenheid in hervorming van de gezondheidszorg: het hefboomeffect van de
Europese Unie begrijpen
De bijdrage van Stamati en Baeten in het boek "Bilan social de l'Union européenne 2015", dat de
belangrijkste beleidsontwikkelingen in het domein van het gezondheidszorg analyseert, door de
hervormingstendensen in tien representatieve casestudies te vergelijken, is nu ook in het Frans
beschikbaar.
DOC FR HTML

Comparative European politics: speciaal nummer over de geneeskundige verzorging in de
EU
Het online nummer van maart is gewijd aan de Europeanisering van gezondheidszorgbeleid. De
verschillende artikelen hebben betrekking op het EU economisch bestuur, Europees
gezondheidsrecht en patiëntenmobiliteit. In een van de artikelen openen Baeten en Vanhercke de
zwarte doos van het economisch toezicht van de EU op de nationale gezondheidssystemen door
de complexe politieke architectuur van de nieuw verworven rol van de EU in dat domein te
analyseren.
DOC EN HTML

De Europese Richtlijn patiëntenrechten vanuit het perspectief van de tandarts
Katja Brausse bestudeert de praktische gevolgen van de richtlijn over de grensoverschrijdende
gezondheidszorg voor tandartsen.
DOC EN HTML

European Observatory on Health Systems and Policies: United Kingdom Health Systems in
Transition report
De analyse van het gezondheidssysteem van het Verenigd Koninkrijk heeft betrekking op de
nationale gezondheidsdiensten in de vier regio's van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, NoordIerland, Schotland en Wales).
DOC EN PDF

12 Allerlei
Raad: aanname van de algemene verordening gegevensbescherming
De verordening bepaalt de rechten van natuurlijke personen en stelt de verplichtingen op voor
personen die gegevens verwerken en voor zij die verantwoordelijk zijn voor die verwerking. De
artsen en ziekenhuizen krijgen een periode van twee jaar om zich aan te passen. De verordening
verplicht de ziekenhuizen om een register van de verwerkingsactiviteiten bij te houden, een
functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen en een effectbeoordeling van de
gegevensbescherming te verrichten.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Gezondheidsorganisaties kanten zich tegen een "gezondheid met twee snelheden" in
Europa
Ter gelegenheid van de wereldgezondheidsdag hebben de Europese federatie voor publieke
diensten (EPSU), het Europees netwerk tegen de privatisering en commercialisering van de
gezondheid en de sociale bescherming, de People Health Movement, het netwerk Alter Summit en
het Belgisch actieplatform Gezondheid en solidariteit zich gekant tegen de commercialisering en
privatisering van de gezondheid en de sociale bescherming.
DOC EN/FR HTML

Een petitie roept op om een "medische Grexit" te vermijden
Belgische gezondheidszorgbeoefenaars hebben zich, met de steun van Brusselse ziekenhuizen
en Artsen van de wereld Griekenland, verenigd om aan de alarmbel te trekken over de medische
crisis in Griekenland. Verenigd onder het vaandel van het initiatief "Urgences Grèce" hebben ze
een oproep gedaan tot donaties en zijn ze een petitie gestart om de Grieken te helpen en de EU te
overtuigen om de medische sector te beschermen tegen besparingen.
DOC FR/EN HTML
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