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 1  Volksgezondheid   

 

 

Raad: voortgangsrapport over de versterking van de rol van het ECDC 

 

EP: verslag over het voorstel voor een verordening voor de versterking van het mandaat van het 
ECDC 

 

Raad: voortgangsverslag over het voorstel betreffende ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen 

 

EP: verslag over het voorstel betreffende ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen 

 

EC: openbare raadpleging over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg 

 

EC: verslag over de toepassing van de richtlijn over de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 

 

EC: rapport van de groep van deskundigen over HSPA over methoden om toegang tot 
gezondheidszorg te beoordelen 

 

EXPH: advies over openbare aanbestedingen in zorgstelsels 

 

EC: lancering van een kenniscentrum voor kankerbestrijding 

 

EC: mededeling 'Eerste lessen uit de COVID-19-pandemie' 

 

EC: resultaten van de publieke raadpleging over de oprichting van een Europese Autoriteit voor 
paraatheid en respons op gezondheidsbedreigingen (HERA) 

 

EC: publieke raadpleging over prioriteiten, strategie en behoeften voor het EU4Health jaarlijks 
werkprogramma van 2022 
  

   
 

 2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  
 

 

EP en Raad: politiek akkoord over de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) 

 

Raad: akkoord over de versterking van de rol van het Europees Geneesmiddelenagentschap 
(EMA) 

 

EP: standpunt over de uitbreiding van het mandaat van EMA 

 

Raad: conclusies over de toegang tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 

 

Multilaterale werkgroep over farmaceutische fusies: gezamenlijke openbare raadpleging 

 

EC: openbare raadpleging over geneesmiddelen voor kinderen en voor zeldzame ziekten 

 

EC: routekaart voor de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving 

 

EC en EMA: pilotproject ‘Marktintroductie van centraal goedgekeurde geneesmiddelen’ 

 

EC: gestructureerde dialoog over leveringszekerheid van geneesmiddelen 

 

AIM: tool om eerlijke prijzen voor medicijnen in Europa te berekenen 

 

International Horizon Scanning Initiative (IHSI) : gunning van de opdracht tot levering van de 
International Horizon Scanning Database 

 

EP: Resolutie over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 

   
 
 



 3  e-Health  
 

 

EC: voorstel voor een regelgevingskader voor artificiële intelligentie (AI) en een nieuw 
gecoördineerd plan van de Unie en de lidstaten 

 

EC: digitale transformatie van Europa tegen 2030 

 

ENISA: inkooprichtlijnen voor cybersecurity in ziekenhuizen 

 

Verordening tot oprichting van het programma Digitaal Europa gepubliceerd 

 

TEHDAS-project: gezondheidsgegevens hebben een specifieke EU-regelgeving nodig 

 

e-gezondheidsnetwerk: release 3 van de richtlijn over patiëntensamenvattingen 

 

EC: publieke raadpleging over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 

   

 4  Sociaal beleid  
 

 

EC: EU-strategie voor de rechten van het kind en een voorstel voor een aanbeveling van de 
Raad tot instelling van een Europese kindergarantie 

 

EC: Studie over het economische uitvoeringskader van een mogelijke EU-kindergarantieregeling, 
inclusief de financiële basis 

 

EP: resolutie over de Europese kindergarantie aangenomen 

 

Raad: aanbeveling voor een Europese kindergarantie aangenomen 

 

EP en Raad: groen licht voor ESF+ 

 

Sociale top in Porto 

 

Europese Raad: Porto verklaring 

 

Raad: opvolging van de sociale top in Porto 

 

Raad: beoordeling van de uitvoering van de landen-specifieke aanbevelingen voor 2019 en 2020 
goedgekeurd 

 

Raad: advies over de herziening van het sociaal scorebord 

 

EC en het Comité voor sociale bescherming (SPC): gezamenlijk rapport over langdurige zorg 
2021 

 

Raad van de EU: hoofdconclusies van het verslag over langdurige zorg van 2021 goedgekeurd 

 

EC: haalbaarheidsonderzoek voor een Europese socialezekerheidspas 

 

EC: De beoordeling van de werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa 

 

EC: tweede fase van de raadpleging van de sociale partners over een betere bescherming van 
platformwerkers 

 

Raad: conclusies over de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 voor gendergelijkheid 

   

 5  Economisch beleid  
 

 

EC: voorjaarspakket van het Europees Semester 

 

EC: voorstel betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 

 

EC: voorstellen voor landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester 

 

EC: tiende verslag over verscherpt toezicht voor Griekenland 

 

EC: Post programma surveillancerapport – Portugal, lente 2021 

 

Raad: groen licht voor uitbetalingen uit de EU herstel- en veerkrachtfaciliteit voor 16 lidstaten 

 

EC: Het vergrijzingsverslag 2021: economische en budgettaire prognoses voor de EU-lidstaten 
(2019-2070) 

 

Raad: conclusies over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing 

   
 
 
 
 
 
 



 6  EU financiering  
 

 

Europese rekenkamer: EU-financiering voor grensoverschrijdende regio’s moet doelgerichter 
worden 

 

Euractiv: Europese Rekenkamer onderzoekt contracten met grote consultancybureaus voor 
technische bijstand aan lidstaten voor structurele hervormingen 

 

Euractiv: grote consultancybureaus adviseren voor structurele hervormingen in de lidstaten 

 

EC: extra middelen in het cohesiebeleid voor gezondheidszorg 

 

REACT-EU: financiële middelen voor gezondheidsstelsels 

 

Eurohealthnet: Kansen voor gezond herstel benutten - Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en 
NextGenerationEU 

 

EC: steun voor transport van medische goederen in het kader van COVID-19 

   

 7  Mededinging  
 

 

EC: groen licht – onder voorwaarden – voor de overname van GrandVision door EssilorLuxottica 

 

EC: boete voor Sigma-Aldrich voor het verstrekken van misleidende informatie tijdens het 
overnameonderzoek van Merck 

 

EC: Italiaanse regeling voor steun voor zelfstandigen en bepaalde beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg goedgekeurd 

 

EC: diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van GRAIL door Illumina 

 

EC: onderzoek naar mogelijke schending van de standstill verplichting bij de Illumina / GRAIL 
transactie 

 

EC: overname van Willis Towers Watson door Aon goedgekeurd 

   

 8  Inbreukprocedures  
 

 

Tsjechië: niet-naleving EU-voorschriften inzake beroepskwalificaties 

 

België: onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteit 

   

 9  Hof van Justitie van de Europese Unie  
 

 

Arrest: economisch niet-actieve EU burgers die in een andere lidstaat wonen, hebben het recht 
om aangesloten te zijn bij het openbare zorgverzekeringsstelsel van de gastlidstaat 

 

Arrest: wachtdienst waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn is onder bepaalde 
voorwaarden arbeidstijd 

 

Arrest: de overheidssteun aan openbare ziekenhuizen in Italië is geen staatssteun 

 

Arresten: beroepen verworpen tegen boetes opgelegd aan fabrikanten van geneesmiddelen voor 
het vertragen van het op de markt brengen van een generiek geneesmiddel 

 

Arrest: voorwaarden voor verhandeling van een geneesmiddel dat in een lidstaat niet aan een 
medisch voorschrift onderworpen is 

   

10  Publicaties  
 

 

WHO/Europa: verslag over mechanismen ter verbetering van de transparantie van markten voor 
geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten 

 

Friends of Europe: EU-gezondheidsstelsels na de pandemie: zorg verlenen aan patiënten op de 
juiste plaats en op het juiste moment 

 

Gezondheid in de nationale herstel- en veerkrachtplannen: stand van zaken 

 

SEPEN: samenvatting van de systemen en het beleid voor de planning van gezondheidswerkers 
in de 28 EU-lidstaten 

   
 
 



11  Allerlei   
 

 

Health in Europe: virtueel discussieforum 

 

EUHealthGov: platform voor de uitwisseling van ideeën en informatie over EU-
gezondheidsgovernance 

 

Open brief: voorstel aan de hoofden van de nationale geneesmiddelenagentschappen om de 
harmonisatie van de toegang tot klinische onderzoeksrapporten tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te verbeteren 

 

EP: Resolutie over de situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen 

 

EP: Resolutie '25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling 
(ICPD25) (de top van Nairobi)' 

 

Open brief geïnitieerd door de She Decides-beweging over het recht op abortus 

 

EP: Resolutie 'Het oude continent vergrijst – mogelijkheden en uitdagingen in verband met het 
ouderdomsbeleid na 2020' 

 

Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa: dringende oproep voor 
hervorming van geestelijke gezondheidszorg 

 

Belgische Kamer: vrijstelling van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) inzake medische 
verzorging enkel voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel 

 

MISSOC: Laatste update van de database over nationale socialebeschermingsstelsels 

 

EC: voorstel voor hervorming van de richtlijn betreffende energie-efficiëntie 

 

TO-REACH-project: slotconferentie 

 

Conferentie over de toekomst van Europa 

 

WHO: Pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame ontwikkeling 

 

Verklaring EU-VS-top: 'Naar een hernieuwd trans-Atlantisch partnerschap' 

 

Zwitserland: stopzetting van de onderhandelingen voor een kaderovereenkomst met de EU 

 

EC: aanbiedingen voor markttoegang van de investeringsovereenkomst tussen de EU en China 

 

Europese Raad: veroordeling van recente kwaadwillige cyberactiviteiten 

 

EC: langetermijnvisie voor Europese plattelandsgebieden 

 

EC: conceptrapport over sociale taxonomie van het Platform Duurzame Financiering 

 

Global Health Summit : Verklaring van Rome 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1  Volksgezondheid 
 

 

Raad: voortgangsrapport over de versterking van de rol van het ECDC 
 

Het regelgevingspakket voor de Europese gezondheidsunie dat op 11 november 2020 door de 
Europese Commissie werd gepresenteerd, bevat een voorstel voor een sterker mandaat voor 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het voorstel voorziet erin 
dat het ECDC de lidstaten en de Europese Comissie beter kan helpen bij het realtime volgen 
van de epidemiologische situatie of bij het mobiliseren van EU-gezondheidstaskforces. De 
ministers werden tijdens de Raad van de Europese Unie (EU) geïnformeerd over de voortgang 
van de besprekingen.  
 DOC  EN  -  FR  -  NL  PDF    
 

 

EP: verslag over het voorstel voor een verordening voor de versterking van het mandaat 
van het ECDC  
De Commissie milieubeheer en volksgezondheid (ENVI) van het Europees Parlement (EP) heeft 
haar standpunt over de versterking van het mandaat van het ECDC aangenomen. Het verslag 
zal naar verwachting in september in de plenaire vergadering worden gestemd.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/NL  HTML    
 

 

Raad: voortgangsverslag over het voorstel betreffende ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen  
De Raad van de EU heeft ook een voortgangsverslag uitgebracht over een tweede voorstel uit 
het regelgevingspakket voor de Europese gezondheidsunie, met name het voorstel voor een 
verordening betreffende ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Het voorstel 
vereist onder meer de ontwikkeling van een EU-plan voor gezondheidscrisis en 
pandemieparaatheid en doet aanbevelingen voor het ontwikkelen van nationale plannen, die op 
hun beurt zullen worden geëvalueerd.  
 DOC  EN  -  NL  -  FR  PDF    
 

 

EP: verslag over het voorstel betreffende ernstige grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen  
De ENVI Commissie van het Europees Parlement heeft het ontwerpverslag over het voorstel 
voor een verordening ter versterking van de paraatheid van de EU voor grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen aangenomen.   
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML    
 

 

EC: openbare raadpleging over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg  
De Europese Commissie (EC) organiseert deze raadpleging ter ondersteuning van haar 
evaluatie van de EU-richtlijn, tien jaar na de goedkeuring ervan. Belanghebbenden worden 
uitgenodigd om van gedachten te wisselen over hoe de richtlijn de rechten van patiënten op 
gezondheidszorg in het buitenland heeft verbeterd en over de rol ervan om de Europese 
samenwerking op het gebied van zeldzame en complexe ziekten te versterken.  
 DOC  EN  HTML    
 

 

EC: verslag over de toepassing van de richtlijn over de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg  
Richtlijn 2011/24/EU bepaalt dat indien een Europese patiënt die in een andere lidstaat wordt 
behandeld, de kosten van gezondheidszorg door het land van aansluiting kan worden vergoed 
tot het niveau waarin het zorgstelsel van dat land voorziet. Uit het laatste rapport over de 
toepassing van de richtlijn, met gegevens van de lidstaten over grensoverschrijdende 
gezondheidszorg voor het jaar 2019, blijkt dat medisch toerisme een beperkt fenomeen blijft, dat 
meestal plaats heeft tussen buurlanden. 20 lidstaten en IJsland hebben een systeem van 
voorafgaande toestemming ingevoerd voor bepaalde soorten gezondheidszorg.  
 DOC   EN  PDF    
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2021-INIT/en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2021-INIT/fr
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2021-INIT/nl
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9622-2021-INIT/en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9622-2021-INIT/nl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9622-2021-INIT/fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_EN.html#title4
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12844-Evaluation-of-patient-rights-in-cross-border-healthcare/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/cross_border_care/docs/2019_msdata_en.pdf


 

EC: rapport van de groep van deskundigen over HSPA over methoden om toegang tot 
gezondheidszorg te beoordelen  
De Commissie publiceerde een rapport van de EU Expert Group on Health Systems 
Performance Assessment (HSPA) getiteld: Verbetering van de toegang tot gezondheidszorg 
door krachtigere meetinstrumenten.   
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF    
 

 

EXPH: advies over openbare aanbestedingen in zorgstelsels 
 

Het Expertpanel ‘effectieve manieren van investeren in gezondheid’ heeft zijn advies over 
overheidsopdrachten in zorgstelsels vastgesteld. Als onderdeel van dit advies buigt het 
Expertpanel zich over de aanbestedingen van geneesmiddelen, gezondheidstechnologie en e-
Health. De aanbevelingen benadrukken het belang van openbare beleidsdoelen en in het 
bijzonder van de belangen van patiënten.  
 DOC  EN  PDF    
 

 

EC: lancering van een kenniscentrum voor kankerbestrijding 
 

De Commissie lanceert een kenniscentrum voor kankerbestrijding als eerste vlaggenschipactie 
in het kader van het Europese kankerbestrijdingsplan. Het kenniscentrum bestaat uit een nieuw 
onlineplatform voor het verzamelen van informatie over en coördineren van maatregelen ter 
bestrijding kanker.  
 DOC  EN/FR/NL  HTML    
 

 

EC: mededeling 'Eerste lessen uit de COVID-19-pandemie' 
 

De Europese Commissie presenteerde een mededeling over de lessen die in de laatste 18 
maanden uit de COVID-19-pandemie zijn geleerd en hoe hierop kan worden voortgebouwd om 
activiteiten op het niveau van de EU en op nationaal niveau te verbeteren. Tien lessen zijn 
gericht op wat in de toekomst beter kan worden aangepakt.  
 DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML    
 

 

EC: resultaten van de publieke raadpleging over de oprichting van een Europese 
Autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidsbedreigingen (HERA)  
Deze raadpleging betreft de oprichting van een ‘Europese BARDA – een agentschap voor 
biomedisch geavanceerd onderzoek en ontwikkeling’. Het agentschap zou de capaciteit en 
paraatheid van de EU moeten ondersteunen om te reageren op grensoverschrijdende 
bedreigingen en noodsituaties, ongeacht of deze van natuurlijke of opzettelijke oorsprong zijn. 
De Commissie publiceerde een samenvatting van de antwoorden.  
 DOC  EN  HTML    
 

 

EC: publieke raadpleging over prioriteiten, strategie en behoeften voor het EU4Health 
jaarlijks werkprogramma van 2022  
Het nieuwe EU4Health-programma, het ambitieuze antwoord van de EU op COVID-19, gaat 
verder dan crisisrespons, om de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels aan te pakken. De 
raadpleging vraagt om feedback van belanghebbenden over de prioriteiten en strategische 
oriëntaties en over de behoeften die moeten worden aangepakt door middel van de jaarlijkse 
werkprogramma's, in het bijzonder voor 2022.  
 DOC  EN  HTML    
 

  

 

 

   

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/32008
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/systems_performance_assessment/docs/measuring_access-to-healthcare_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/expert_panel/docs/027_public_proc_healthcare_sys_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2989
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/716401/en


2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 

 

 

EP en Raad: politiek akkoord over de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) 
 

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over een 
gezamenlijk Europees beoordelingskader voor gezondheidstechnologie (HTA). Het voorstel 
harmoniseert de vereisten voor deze procedure, die nieuwe medische interventies vergelijkt met 
reeds bestaande of met de status quo. In de overeengekomen regeling moeten de lidstaten 
terdege rekening met de gepubliceerde gezamenlijke klinische verslagen op EU-niveau, maar 
zijn ze niet verplicht om deze gezamenlijke verslagen te gebruiken op nationaal niveau.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

 

Raad: akkoord over de versterking van de rol van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA)  
De ministers van Volksgezondheid bereikten in de Raad van de EU overeenstemming over de 
algemene oriëntatie over het voorstel van verordening om de rol van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) te versterken. Het is met name de bedoeling om tekorten 
aan geneesmiddelen en medische producten te beperken, te zorgen voor de tijdige ontwikkeling 
van hoogwaardige en effectieve geneesmiddelen en de crisisparaatheid en -beheersing op het 
gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te versterken. Het ontwerp maakt deel 
uit van het bredere regelgevingspakket voor een Europese gezondheidsunie.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

 

EP: standpunt over de uitbreiding van het mandaat van EMA 
 

Het Parlement heeft zijn standpunt aangenomen voor onderhandelingen met de Raad over de 
uitbreiding van het mandaat van EMA en de versterking van zijn rol. Om de bevoegdheden van 
het agentschap op het gebied van crisisparaatheid, het beheer van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen te versterken, pleiten de EP-leden voor de oprichting van een 
interoperabele digitale EU-database die is gericht op het opsporen, voorspellen en voorkomen 
van tekorten aan geneesmiddelen.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML    
 

 

Raad: conclusies over de toegang tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
 

De Raad van de EU heeft zijn goedkeuring gehecht aan conclusies over de toegang tot 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De conclusies gaan dieper in op de drievoudige 
uitdaging van toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen.  
 DOC EN  -  NL  -  FR  PDF    
 

 

Multilaterale werkgroep over farmaceutische fusies: gezamenlijke openbare raadpleging 
 

Het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie, de Federal Trade 
Commission ('FTC') van de Verenigde Staten, het Canadian Competition Bureau en de Britse 
Competition and Markets Authority hebben een gezamenlijke openbare raadpleging gelanceerd 
over fusies in de farmaceutische sector.  
 DOC  EN  HTML    
 

 

EC: openbare raadpleging over geneesmiddelen voor kinderen en voor zeldzame ziekten 
 

De Commissie heeft een openbare raadpleging gehouden over de herziening van de wetgeving 
inzake geneesmiddelen voor kinderen en voor zeldzame ziekten.  
 DOC  EN  HTML    
 

 

 

 

EC: routekaart voor de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/22/health-technology-assessment-informal-deal-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/15/council-agreement-paves-way-to-reinforce-european-medicines-agency/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07513/reinforcing-the-mandate-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0351_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9465-2021-INIT/en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9465-2021-INIT/nl
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9465-2021-INIT/fr
https://ec.europa.eu/competition-policy/index/news/multilateral-working-group-pharmaceutical-mergers-launches-joint-public-consultation_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/paediatric-medicines/20210510_news_en


 
De Europese Commissie heeft een routekaart voor de herziening van de algemene 
geneesmiddelenwetgeving gepubliceerd. De Commissie wil tot een gemeenschappelijk begrip 
komen van de notie 'onvervulde medische behoeften' en het stimuleringssysteem dat de 
marktbescherming aanvult herzien.  
 DOC  EN  HTML    
 

 

EC en EMA: pilotproject ‘Marktintroductie van centraal goedgekeurde geneesmiddelen’ 
 

De Commissie start met EMA en EU-landen een proefproject, met deelname van toekomstige 
houders van een markttoelating, om de diepere oorzaken van uitgestelde marktintroducties voor 
centraal toegelaten geneesmiddelen beter te begrijpen. EMA nodigt aanvragers van een 
vergunning voor het in de handel brengen van weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor 
de behandeling van kanker uit om deel te nemen aan het proefproject.  
  DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF    
 

 

EC: gestructureerde dialoog over leveringszekerheid van geneesmiddelen 
 

Het initiatief voor gestructureerde dialoog faciliteert discussies met en tussen de actoren in de 
farmaceutische productiewaardeketen, overheden, onderzoeksgemeenschappen, 
gezondheidswerkers en patiëntenorganisaties. Het is een proces in twee fasen. Het doel van 
fase 1 is om een beter begrip te krijgen van de werking van wereldwijde farmaceutische 
toeleveringsketens en om de precieze oorzaken van verschillende potentiële kwetsbaarheden te 
identificeren. In fase 2 zullen concrete maatregelen uitgewerkt worden om de geïdentificeerde 
problemen aan te pakken.  
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AIM: tool om eerlijke prijzen voor medicijnen in Europa te berekenen 
 

De Internationale vereniging van mutualiteiten (AIM) ontwikkelde een tool om eerlijke prijzen 
voor medicijnen in Europa te berekenen. De calculator zet het eerder uitgewerkte model voor 
eerlijke prijsvorming van AIM om in een beleidsinstrument dat zowel het gespecialiseerde als 
niet-gespecialiseerde publiek moet helpen om eerlijke geneesmiddelenprijzen te evalueren en te 
vergelijken met de prijzen die momenteel worden betaald door gezondheidszorgsysteem.  
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International Horizon Scanning Initiative (IHSI) : gunning van de opdracht tot levering van 
de International Horizon Scanning Database  
IHSI levert gegevens die politieke besluitvormers en onderhandelaars van betalersorganisaties 
in staat stellen te streven naar betere prijzen voor geneesmiddelen. Het is een grootschalige 
spin-off van de horizon-scanning activiteiten van Beneluxa. IHSI heeft een contract getekend 
met ECRI voor het opzetten van de International Horizon Scanning Database.  
  DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML    
 

 

EP: Resolutie over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van 
COVID-19  
Deze resolutie van het Europees Parlement besteedt onder meer aandacht aan lessen die uit de 
COVID-19-crisis zijn getrokken voor het handelsbeleid voor kritieke gezondheidsproducten. De 
resolutie dringt aan op meer transparantie inzake beschikbare voorraden, wereldwijde 
toeleveringsnetwerken, de productiecapaciteit en prijsstelling van essentiële 
gezondheidsproducten, de toepassing en ontwikkeling van uitzonderingen ter beveiliging van de 
volksgezondheid in het kader van intellectuele-eigendomsrechten en het vergroten van de 
wereldwijde mobiliteit van essentiële diensten.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-of-the-EU-general-pharmaceuticals-legislation_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/market-launch_centrally-authorised-medicinal-products_en
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/human-use/docs/market-launch_cap_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/06/PRAIMFairPricingJune2021.pdf
https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/06/AIMs-fair-pricing-model-Accompanying-paper-to-the-fair-pricing-calculator_June2021.pdf
https://ihsi-health.org/2021/ihsi-awards-contract-to-supply-the-international-horizon-scanning-database/
https://beneluxa.org/news2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0328_EN.html


   

3  e-Health 
 

 

EC: voorstel voor een regelgevingskader voor artificiële intelligentie (AI) en een nieuw 
gecoördineerd plan van de Unie en de lidstaten  
De Commissie presenteerde nieuwe regels en acties voor betrouwbare kunstmatige intelligentie 
(AI). Het voorstel maakt een onderscheid tussen AI toepassingen met een onaanvaardbaar 
risico, een hoog risico, een beperkt risico en een minimaal risico. In het plan wordt een beroep 
worden gedaan op financiering via de verschillende Europese programma's. Het plan focust 
onder meer op de bijdrage van AI aan de gezondheidszorg door een grotere 
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie.  
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EC: digitale transformatie van Europa tegen 2030 
 

De Commissie presenteerde een visie, streefcijfers en trajecten voor een succesvolle digitale 
transformatie van Europa tegen 2030. In de mededeling wordt voorgesteld overeenstemming te 
bereiken over een reeks digitale beginselen, projecten op te starten en een wetgevingsvoorstel 
op te stellen met een robuust governancekader om de vooruitgang te monitoren. De Commissie 
stelt een digitaal kompas voor met concrete digitale ambities van de EU voor 2030. Eén van de 
ambities is dat alle burgers toegang hebben tot hun elektronische patiëntendossiers.  
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ENISA: inkooprichtlijnen voor cybersecurity in ziekenhuizen 
 

Het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) publiceerde inkooprichtlijnen voor 
cybersecurity in ziekenhuizen. De nieuwe tool beoogt zorgorganisaties te helpen bij het 
identificeren van best practices om te voldoen aan de cyberbeveiligingsbehoeften bij de 
aanschaf van producten of diensten.  
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Verordening tot oprichting van het programma Digitaal Europa gepubliceerd 
 

De verordening tot oprichting van het programma Digitaal Europa is gepubliceerd in het 
publicatieblad van de Europese Unie. De algemene doelstelling van het programma is om de 
digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Unie te 
ondersteunen en versnellen. Toepassingen in de gezondheidszorg zijn één van de speerpunten 
van het programma. De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de 
periode van 2021-2027 bedragen 7,5 miljard euro.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

 

TEHDAS-project: gezondheidsgegevens hebben een specifieke EU-regelgeving nodig 
 

Het TEHDAS-project wordt uitgevoerd door 25 Europese landen met de betrokkenheid van 
verschillende partners en belanghebbenden uit heel Europa. Volgens een analyse van TEHDAS 
vereisen de unieke specifieke kenmerken van gezondheidsgegevens specifieke EU-wetgeving 
om het grensoverschrijdende gebruik en de uitwisseling ervan te reguleren. De eerste TEHDAS-
output onderzoekt waarom het reguleren van secundair gebruik van gezondheidsgegevens een 
specifiek geval van databeheer is en niet alleen kan worden geregeld door horizontale 
wetgeving, zoals de voorgestelde Data Governance Act.  
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e-gezondheidsnetwerk: release 3 van de richtlijn over patiëntensamenvattingen 
 

Het e-gezondheidsnetwerk heeft release 3 van de richtlijn over patiëntensamenvattingen 
aangenomen, na de bijdragen en raadpleging van een uitgebreide reeks belanghebbenden.  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_983
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/procurement-guidelines-for-cybersecurity-in-hospitals-new-online-tool-for-a-customised-experience
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.166.01.0001.01.ENG
https://tehdas.eu/news/tehdas-analysis-health-data-needs-dedicated-eu-regulation/
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary-releasenotes_en.pdf


 

EC: publieke raadpleging over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 
 

De Europese Commissie organiseerde een publieke raadpleging over de Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens. De European Health Data Space zal worden gebouwd op 3 hoofdpijlers: 
een sterk systeem van gegevensbeheer en regels voor gegevensuitwisseling, data kwaliteit en, 
sterke infrastructuur en interoperabiliteit.  
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4  Sociaal beleid 
 

 

EC: EU-strategie voor de rechten van het kind en een voorstel voor een aanbeveling van 
de Raad tot instelling van een Europese kindergarantie  
Het voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot instelling van een Europese kindergarantie, 
wil de gelijke kansen voor kinderen die het risico lopen op armoede of sociale uitsluiting 
bevorderen.   
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML    
 

 

EC: Studie over het economische uitvoeringskader van een mogelijke EU-
kindergarantieregeling, inclusief de financiële basis  
De commissie publiceerde een studie over het economische uitvoeringskader van een mogelijke 
EU-kindergarantieregeling, inclusief de financiële basis, evenals een samenvatting van dit 
rapport. De studie, die gecoördineerd werd door Liser en Applica, omvat ook een evaluatie van 
de haalbaarheid van het gratis verstrekken van routine medische onderzoeken en 
opvolgingsbehandelingen.   
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EP: resolutie over de Europese kindergarantie aangenomen 
 

De resolutie benadrukt dat de lidstaten de Europese kindergarantie moeten mainstreamen in alle 
beleidssectoren; ten minste 5 % van de ESF+-middelen onder gedeeld beheer toewijzen aan 
ondersteunende activiteiten in het kader van de regeling; overwegen om van de regeling een 
permanent instrument te maken om kinderarmoede op structurele wijze te voorkomen en aan te 
pakken en de mogelijkheid te onderzoeken om een Europese autoriteit voor kinderen op te 
richten om de uitvoering van de aanbeveling door de lidstaten te ondersteunen.   
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Raad: aanbeveling voor een Europese kindergarantie aangenomen 
 

De Raad van de EU heeft de aanbeveling waarmee een Europese kindergarantie wordt opgezet 
aangenomen. Met name wordt de lidstaten aanbevolen te zorgen voor doeltreffende en gratis 
toegang tot voorschoolse educatie, onderwijs, ten minste één gezonde maaltijd per schooldag, 
gezondheidszorg, gezonde voeding en fatsoenlijke huisvesting. Elke lidstaat moet een nationale 
kindergarantiecoördinator aanwijzen die een actieplan bij de Commissie indient ter uitvoering 
van deze aanbeveling.   
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EP en Raad: groen licht voor ESF+ 
 

Het EP en de Raad van de EU gaven hun goedkeuring aan de verordening betreffende het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), ter waarde van 99,3 miljard euro. Landen waar het risico 
van kinderen op armoede of sociale uitsluiting boven het EU-gemiddelde ligt, moeten ten minste 
5% van hun ESF+-middelen gebruiken om dit probleem aan te pakken.   
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digital-health-data-and-services-the-European-health-data-space_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space-/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1428&furtherNews=yes&newsId=9968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1226
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23764&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24071&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0161_EN.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/14/access-to-key-services-for-children-in-need-council-agrees-european-child-guarantee/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10022&furtherNews=yes


 

Sociale top in Porto 
 

EU-leiders, Europese instellingen, sociale partners en maatschappelijke organisaties kwamen in 
Porto bijeen om hun inzet voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten aan te 
scherpen. Ze bespraken de agenda voor het Europees sociaal beleid voor de volgende 10 jaar, 
en de aanpak van bestaande en toekomstige uitdagingen. Er waren 3 hoofdthema's, waaronder 
de welvaartsstaat en sociale bescherming. Aan het eind van de conferentie werd het sociaal 
engagement van Porto gezamenlijk ondertekend.   
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Europese Raad: Porto verklaring 
 

In de Verklaring van Porto zeggen de regeringleiders toe de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten te versterken en zijn zij positief over de kern-doelen van het actieplan voor 
2030 over werkgelegenheid, vaardigheden en armoedebestrijding.   
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Raad: opvolging van de sociale top in Porto 
 

De ministers spraken in de Raad van de EU over streefcijfers en het monitoren van de geboekte 
vooruitgang bij de uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten op 
nationaal niveau via het Europees Semester.    
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Raad: beoordeling van de uitvoering van de landen-specifieke aanbevelingen voor 2019 
en 2020 goedgekeurd  
De landen-specifieke aanbevelingen worden verstrekt in het kader van het Europees Semester, 
het EU kader voor de coördinatie van het economisch beleid in de Europese Unie. De Raad van 
de EU heeft de beoordeling van de uitvoering van de landen-specifieke aanbevelingen in de 
sociale sector voor 2020 en 2019 goedgekeurd. Hervormingen in de gezondheidszorg maakten 
deel uit van de aanbevelingen voor de meeste EU-lidstaten.   
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Raad: advies over de herziening van het sociaal scorebord 
 

De Raad van de EU keurde een advies goed voor een herzien sociaal scorebord, met nieuwe 
kernindicatoren. Dit scorebord wordt gebruikt als evaluatie-instrument in het kader van het 
Europees Semester. De besprekingen over voorgestelde nieuwe secundaire indicatoren die 
betrekking hebben op de gezondheidssector – waaronder de uitgaven voor de gezondheidszorg 
en langdurige zorg als percentage van het bbp, dekking van de behoeften aan langdurige zorg 
en vermijdbare en behandelbare mortaliteit – zijn opgeschort.   
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EC en het Comité voor sociale bescherming (SPC): gezamenlijk rapport over langdurige 
zorg 2021  
Het rapport geeft een stand van zaken op het gebied van de langdurige zorgverlening en de 
belangrijkste uitdagingen in de hele EU. Het biedt ook een eerste analyse van de impact van de 
COVID-19-pandemie. De landenrapporten geven een meer gedetailleerde beschrijving van de 
langdurige zorg in elk van de 27 lidstaten.   
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Raad van de EU: hoofdconclusies van het verslag over langdurige zorg van 2021 
goedgekeurd  
De ministers keurden de hoofdconclusies goed over het verslag over langdurige zorg van 2021 
opgesteld door het SPC en de Europese Commissie   
 DOC  EN  -  NL  -  FR  PDF    
 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/07/social-summit/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/07/social-summit/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2021/06/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/media/50454/st09766-en21_v4.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50971/st09766-fr21.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9140-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9140-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9140-2021-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9147-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9147-2021-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9147-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9314-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9314-2021-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9314-2021-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8396
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9144-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9144-2021-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9144-2021-INIT/fr/pdf


 

 

 

EC: haalbaarheidsonderzoek voor een Europese socialezekerheidspas 
 

De Commissie lanceerde, in samenwerking met de Italiaanse socialezekerheidsinstelling Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), een proefproject om tegen 2023 de haalbaarheid te 
onderzoeken van de invoering van een Europese socialezekerheidspas. Het is de bedoeling de 
digitale verificatie van de socialezekerheidsdekking en rechten van burgers door bevoegde 
actoren en instellingen over de grenzen heen mogelijk te maken. In 2023 zou de evaluatie ook 
betrekking kunnen hebben op de integratie en digitalisering van de Europese 
ziekteverzekeringskaart.   
 DOC  EN  HTML    
 

 

EC: De beoordeling van de werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa 
 

De Commissie publiceerde de editie 2021 van de beoordeling van de werkgelegenheid en 
sociale ontwikkelingen in Europa. Het verslag toont de uiteenlopende impact van de COVID-19-
crisis. Ook de ontwikkelingen op het vlak van gezondheidszorg worden besproken.   
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EC: tweede fase van de raadpleging van de sociale partners over een betere bescherming 
van platformwerkers  
Op basis van de reacties in de eerste fase is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de EU 
meer maatregelen moet nemen om de arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van 
mensen die werken via digitale arbeidsplatforms, te verbeteren.    
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Raad: conclusies over de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 voor gender-
gelijkheid  
De raad van de EU nam conclusies aan over de sociaal-economische gevolgen van COVID-19 
voor gendergelijkheid. Volgens de raad worden vrouwen onevenredig zwaar getroffen door de 
coronapandemie en de inperkingsmaatregelen. Zij lopen bijvoorbeeld een groter risico om met 
COVID-19 besmet te geraken omdat ze oververtegenwoordigd zijn bij de gezondheidswerkers. 
De lidstaten en de Commissie worden verzocht stappen te zetten om nadelige lange-termijn 
gevolgen die vrouwen door de coronacrisis ervaren te beperken, en van gender-gelijkheid een 
stuwende kracht voor herstel te maken.   
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5  Economisch beleid 
 

 

EC: voorjaarspakket van het Europees Semester 
 

Dit pakket bevat de begrotingsrichtsnoeren voor de lidstaten. Het Europees Semester wordt 
voortaan gekoppeld aan de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten waarin de 
investeringen en hervormingen zijn vastgelegd die de herstel- en veerkrachtfaciliteit zal 
financieren. De Commissie kondigt ook aan dat de algemene ontsnappingsclausule van het 
stabiliteits- en groeipact in 2022 blijft gelden en dat er geen actie zal ondernomen ten aanzien 
van lidstaten met een buitensporig begrotingstekort.   
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EC: voorstel betreffende richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1545&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8402&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2944
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2021/06/14-15/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_2722


 
Het voorjaarspakket van het Europees Semester bevat ook een voorstel betreffende 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, waaronder het 
gezondheidszorgbeleid. Deze richtsnoeren stellen dat tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
langdurige zorg en gezondheidszorg, met inbegrip van preventie en gezondheidsbevordering, 
bijzonder relevant zijn in het licht van de COVID-19-crisis en in een context van vergrijzende 
samenlevingen.   
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EC: voorstellen voor landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees 
Semester  
Het voorjaarspakket van het Europees Semester bevat tevens aanbevelingen aan de Raad voor 
een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van elk van de lidstaten. Deze 
landen-specifieke aanbevelingen omvatten ook aanbevelingen voor hervormingen in de 
gezondheidszorgsector.   
 DOC  EN  HTML    
 

 

EC: tiende verslag over verscherpt toezicht voor Griekenland 
 

Het rapport beoordeelt de voortgang van Griekenland met betrekking tot de beleidstoezeggingen 
die in juni 2018 bij de Eurogroep zijn gedaan. Op het vlak van gezondheidszorg stelt het verslag 
bv. dat de overheid de doelstelling voor gecentraliseerde zorginkoop van 30% van de uitgaven 
heeft gehaald, dat stappen werden ondernomen voor de inning van terugvorderingen bij 
zorgverstrekkers en dat de hervorming van de eerstelijnszorg werd heropgestart.   
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EC: Post programma surveillancerapport – Portugal, lente 2021 
 

Dit rapport presenteert de bevindingen van de 13e missie voor post-programmatoezicht in 
Portugal en identificeert de resterende uitdagingen. De uitgavenbeheersing en verbetering van 
de kostenefficiëntie in de gezondheidssector staan hierbij ook op de radar.    
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Raad: groen licht voor uitbetalingen uit de EU herstel- en veerkrachtfaciliteit voor 16 
lidstaten  
De EU-ministers van Economische Zaken en Financiën hebben in de Raad van de EU 16 
nationale plannen voor herstel en veerkracht goedgekeurd, waardoor de betrokken lidstaten 
gebruik kunnen maken van de middelen uit de EU-herstelfondsen. De plannen houden rekening 
met de landen-specifieke aanbevelingen geformuleerd in het kader van het Europees Semester 
en zijn toegespitst op zes beleidsterreinen, waaronder digitale transitie, inclusieve groei en 
sociale en territoriale cohesie. Voor de meeste landen bevatten de plannen hervormingen in de 
gezondheidssector, waaronder initiatieven voor digitalisering.   
 DOC 1  EN/NL/FR  HTML  |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML  |  DOC 3  EN  HTML  | DOC 4  EN HTML   
 

 

EC: Het vergrijzingsverslag 2021: economische en budgettaire prognoses voor de EU-
lidstaten (2019-2070)  
Het verslag voorspelt dat vergrijzingsgerelateerde uitgaven (pensioenen, gezondheidszorg en 
langdurige zorg) zullen toenemen.   
 DOC  EN  HTML    
 

 

Raad: conclusies over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de 
vergrijzing  
De conclusies hebben het vergrijzingsverslag 2021 als uitgangspunt. De Raad van de EU roept 
de lidstaten op de gevolgen van de vergrijzing voor economie en begroting aan te pakken, onder 
meer door de stelsels voor (langdurige) zorg te hervormen. De conclusies stellen dat ze hiervoor 
gebruik moeten maken van de hervormings- en investeringskansen van de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit en de andere onderdelen van NextGenerationEU.    
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24064&langId=en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-or-convergence-programmes/2021-european_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip150_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip152_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/26/recovery-fund-ministers-welcome-assessment-of-four-more-national-plans/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plans-assessments_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/18/fiscal-sustainability-conclusions-on-challenges-arising-from-an-ageing-population/


   

6  EU financiering 
 

 

Europese rekenkamer: EU-financiering voor grensoverschrijdende regio’s moet 
doelgerichter worden  
Het programma voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) is gericht is op het stimuleren 
van economische groei in grensgebieden. Volgens een verslag van de Europese Rekenkamer 
(ERK) bevatten de via Interreg gefinancierde samenwerkingsprogramma’s duidelijke strategieën 
om grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken, maar zijn er verschillende tekortkomingen 
in de uitvoering en de monitoring van de programma’s. Volgens het verslag moeten sommige 
van de uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van grensoverschrijdende gezondheidszorg, op 
nationaal niveau worden aangepakt, door de lidstaten.   
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Euractiv: Europese Rekenkamer onderzoekt contracten met grote consultancybureaus*** 
voor technische bijstand aan lidstaten voor structurele hervormingen  
Volgens Euractiv onderzoekt de Europese Rekenkamer voor honderden miljoenen aan 
contracten die de Europese Commissie heeft gesloten met externe adviseurs. De middelen die 
aan de grote accountantskantoren werden besteed, zijn sinds de start van het steunprogramma 
voor structurele hervormingen van de Commissie om technische bijstand te verlenen aan de 
lidstaten bij hervormingen op het gebied van justitie, gezondheid of de arbeidsmarkt sterk 
gestegen.   
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Euractiv: grote consultancybureaus adviseren voor structurele hervormingen in de 
lidstaten  
De Europese Commissie heeft volgens Euractiv tussen 2016 en 2019 meer dan 462 miljoen 
euro uitgegeven aan contracten met PWC, KPMG, Deloitte en EY. De rol van consultants bij de 
beleidsvorming van de EU en in de lidstaten neemt toe door het technische advies dat zij 
verstrekken voor structurele hervormingen, gefinancierd door de Commissie via het 
steunprogramma voor structurele hervormingen. In een brief stelden EP-leden van over de hele 
politieke spectrum vragen bij de betrokkenheid van deze consultants bij het steunprogramma 
voor structurele hervormingen, met name op gevoelige gebieden die worden bestreken door 
gefinancierde projecten, waaronder gezondheidszorg.   
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EC: extra middelen in het cohesiebeleid voor gezondheidszorg 
 

De Commissie kent extra cohesiebeleidsfinanciering toe in het kader van een wijziging van de 
operationele programma's (OP) voor financiering uit de Europese structurele fondsen, in het 
kader van het initiatief Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-
EU). Meerdere lidstaten zullen de extra middelen met name inzetten in de gezondheidszorg en 
langdurige zorg.   
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REACT-EU: financiële middelen voor gezondheidsstelsels 
 

'REACT-EU', gefinancierd door het EU-herstelplan, verstrekt 50,6 miljard euro aan nieuwe 
middelen voor bestaande cohesiebeleidsprogramma's voor de jaren 2021 en 2022. Per 19 
augustus 2021 is een totaal bedrag van 24,8 miljard euro toegewezen via EFRO en ESF, 
waarvan 4 miljard euro ter ondersteuning van de gezondheidszorgstelsels. Ook de middelen 
voor de digitale economie en sociale inclusie kunnen steun voor initiatieven in de 
gezondheidszorg omvatten.   
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Eurohealthnet: Kansen voor gezond herstel benutten - Meerjarig Financieel Kader 2021-

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=15497
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58917
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-court-of-auditors-looking-into-commissions-contracts-with-consultants
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commissions-spending-on-big-four-consultancy-firms-grows-in-2020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy/


2027 en NextGenerationEU  
EuroHealthNet, het Europese non-profit partnerschap van volksgezondheidsinstanties, heeft een 
uitgebreid overzicht gepubliceerd van fondsen en programma's in de nieuwe EU-begroting en 
hun relevantie voor de gezondheid. De analyse legt uit hoe verschillende delen van de begroting 
kunnen worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren, ongelijkheden op gezondheidsgebied 
aan te pakken en veerkracht op te bouwen tegen toekomstige gezondheidscrises en 
tegelijkertijd een duurzaam herstel mogelijk te maken.   
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EC: steun voor transport van medische goederen in het kader van COVID-19 
 

De Commissie verleent 6 lidstaten financiële steun voor het vervoer van apparatuur voor 
vaccinatie tegen COVID-19 en geneesmiddelen tegen COVID-19, voor een bedrag van meer 
dan 14 miljoen euro. De middelen zijn beschikbaar via het mobiliteitspakket van het instrument 
voor noodhulp. De steun omvat bijvoorbeeld het vervoer van medicijnen voor intensive care 
afdelingen naar België en van spuiten en naalden naar Italië.   
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7  Mededinging 
 

 

EC: groen licht – onder voorwaarden – voor de overname van GrandVision door 
EssilorLuxottica  
De Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan de voorgenomen overname van 
GrandVision door EssilorLuxottica. De goedkeuring is verleend op voorwaarde dat 
EssilorLuxottica de toezeggingen die zij in dit verband heeft gedaan, volledig naleeft. 
EssilorLuxottica is de grootste aanbieder van brillenglazen en brillen, wereldwijd en in Europa. 
Daarnaast is EssilorLuxottica actief in de retailverkoop van optische artikelen. GrandVision is 
wereldwijd actief als retailverkoper van brillen en exploiteert enkele van de grootste optiekketens 
in Europa.   
 DOC  EN/FR  HTML    
 

 

EC: boete voor Sigma-Aldrich voor het verstrekken van misleidende informatie tijdens het 
overnameonderzoek van Merck  
De Europese Commissie heeft Sigma-Aldrich een boete van 7,5 miljoen euro opgelegd voor het 
verstrekken van onjuiste of misleidende informatie tijdens het onderzoek van de Commissie naar 
de overname van Sigma-Aldrich door Merck.   
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EC: Italiaanse regeling voor steun voor zelfstandigen en bepaalde beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg goedgekeurd  
De Europese Commissie heeft een Italiaanse regeling ter waarde van 2,5 miljard euro 
goedgekeurd om zelfstandigen en bepaalde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te 
ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus, door hen gedeeltelijk vrij te 
stellen van socialezekerheidsbijdragen. De regeling is goedgekeurd in het kader van de tijdelijke 
kaderregeling staatssteun.    
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EC: diepgaand onderzoek naar de voorgenomen overname van GRAIL door Illumina 
 

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om de voorgenomen 
overname van GRAIL door Illumina te beoordelen. De Commissie vreest dat de voorgestelde 
overname de concurrentie en innovatie in de opkomende markt voor de ontwikkeling en 
commercialisering van kankerdetectietests op basis van sequencingtechnologieën kan 
verminderen.   
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https://eurohealthnet.eu/media/news-releases/seizing-opportunities-healthy-recovery-multiannual-financial-framework-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3704
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3844


 

EC: onderzoek naar mogelijke schending van de standstill verplichting bij de Illumina / 
GRAIL transactie  
De Europese Commissie stelt een onderzoek in om te beoordelen of het besluit van Illumina om 
de overname van GRAIL af te ronden, terwijl het diepgaande onderzoek van de Commissie naar 
de voorgenomen transactie nog gaande is, een schending vormt van de 'standstill-verplichting' 
uit de Concentratieverordening. Dit onderzoek staat los van het diepgaande onderzoek van de 
Commissie naar de grond van de zaak.   
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EC: overname van Willis Towers Watson door Aon goedgekeurd 
 

De Europese Commissie heeft de overname van Willis Towers Watson door Aon goedgekeurd. 
De goedkeuring is afhankelijk van de naleving van een reeks toezeggingen die Aon heeft 
gedaan. Beide bedrijven zijn wereldwijd toonaangevende spelers op de markten voor 
bemiddeling in commerciële risico's, herverzekeringsbemiddeling en het verstrekken van 
pensioen-, gezondheids- en welzijns- en beleggingsdiensten aan commerciële klanten.   
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8  Inbreukprocedures 
 

 

Tsjechië: niet-naleving EU-voorschriften inzake beroepskwalificaties 
 

De Commissie daagt Tsjechië voor Hof van Justitie van de Europese Unie wegens niet-naleving 
EU-voorschriften inzake beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG). Bij de vastgestelde 
inbreuken gaat het, naast procedurele formaliteiten en waarborgen voor beroepsbeoefenaren, 
over verschillende sectorspecifieke kwesties met betrekking tot artsen, verpleegkundigen, 
apothekers, dierenartsen en architecten.   
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België: onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteit 
 

De Commissie leidt een inbreukprocedure in tegen België over de onafhankelijkheid van de 
gegevensbeschermingsautoriteit. België schendt volgens de Commissie de bepalingen uit de 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) omdat 
sommige leden van de autoriteit verslag uitbrengen aan een beheerscomité dat afhankelijk is 
van de Belgische regering, deelnemen aan overheidsprojecten voor het traceren van contacten 
met COVID-19 of lid zijn van het Comité voor informatiebeveiliging.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

   

9  Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

 

Arrest: economisch niet-actieve EU burgers die in een andere lidstaat wonen, hebben het 
recht om aangesloten te zijn bij het openbare zorgverzekeringsstelsel van de gastlidstaat  
In zijn arrest in zaak C-535/19, bevestigt het Hof het recht van economisch niet-actieve burgers 
van de Unie die in een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst wonen, om aangesloten te 
zijn bij het openbare zorgverzekeringsstelsel van de gastlidstaat, teneinde gebruik te maken van 
door die staat gefinancierde gezondheidszorgprestaties. Het Hof preciseert evenwel dat het 
Unierecht geen verplichting oplegt om dergelijke niet-actieve burgers kosteloos bij dit stelsel aan 
te sluiten. De vereiste bijdrage mag echter niet 'onevenredig' zijn.   
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_3440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_3370
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-535/19
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210136en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210136nl.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210136fr.pdf


 

Arrest: wachtdienst waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn is onder 
bepaalde voorwaarden arbeidstijd  
In het Arrest in de zaken C-344/19 (D.J. / Radiotelevizija Slovenija en C-580/19 RJ / Stadt 
Offenbach am Main) stelt het Hof dat een wachtdienst waarbij de werknemer permanent 
bereikbaar moet zijn, slechts integraal als arbeidstijd kan worden beschouwd wanneer de 
verplichtingen die de betrokkene opgelegd krijgt hem aanzienlijk beperken in zijn mogelijkheden 
om tijdens die dienst zijn vrije tijd in te vullen. Organisatorische problemen die een wachtdienst 
voor de werknemer met zich kan meebrengen die het gevolg zijn van natuurlijke 
omstandigheden of van zijn vrije keuze, zijn niet relevant.   
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Arrest: de overheidssteun aan openbare ziekenhuizen in Italië is geen staatssteun 
 

Het Gerecht bevestigde in zaak T-223/18 de conclusies van de Europese Commissie in het 
besluit van 2017 dat het Italiaanse gezondheidszorgstelsel (SSN) niet economisch van aard is 
en dat de overheidssteun aan openbare ziekenhuizen die onder het SSN opereren, dus geen 
staatssteun vormde in de zin van het EU-recht.   
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Arresten: beroepen verworpen tegen boetes opgelegd aan fabrikanten van 
geneesmiddelen voor het vertragen van het op de markt brengen van een generiek 
geneesmiddel  
Het Hof van Justitie verwerpt in de arresten in de zaken C-586/16 P, C-588/16 P, C-591/16 P, C-
601/16 P, C-611/16 en C-614/16 P de beroepen van een aantal fabrikanten van 
geneesmiddelen die betrokken zijn bij een overeenkomst om het op de markt brengen van het 
generieke antidepressivum citalopram te vertragen. De Europese Commissie had hen boetes 
opgelegd van bijna 150 miljoen euro.    
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Arrest: voorwaarden voor verhandeling van een geneesmiddel dat in een lidstaat niet aan 
een medisch voorschrift onderworpen is  
In het arrest in de zaak C-178/20 (Pharma Expressz) stelt het Hof dat een geneesmiddel dat in 
een lidstaat niet aan een medisch voorschrift onderworpen is, in een andere lidstaat niet in de 
handel mag worden gebracht, tenzij er ook in die lidstaat een handelsvergunning voor is 
verleend. Bij ontstentenis van een dergelijke vergunning kan het toch mogelijk zijn dat 
geneesmiddel af te leveren wanneer het gebruik ervan, in overeenstemming met het EU-recht, 
aan een bijzondere medische behoeften voldoet.   
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10  Publicaties 
 

 

WHO/Europa: verslag over mechanismen ter verbetering van de transparantie van 
markten voor geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten  
De WHO/Europa heeft een rapport uitgebracht waarin de huidige gegevens over de 
implementatie van transparantiemaatregelen van markten voor medicijnen, vaccins en andere 
gezondheidsproducten in de Europese regio van de WHO worden geïdentificeerd en 
samengevat. De review benadrukt het belang van transparantie, naast andere aanbevelingen 
zoals prijs- en kostenbewaking.   
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210035en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210035fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210035nl.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8FEEE3C72DC500E0CFF530082194C830?text=&docid=241985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2875287
https://ec.europa.eu/newsroom/comp/items/713362
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210049en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210049fr.pdf
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-586/16
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-588/16
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-591/16
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-601/16
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-611/16
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-614/16
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210122en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210122fr.pdf
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-178/20
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-technologies-and-medicines/news/news/2021/7/whoeurope-releases-report-on-mechanisms-for-improving-transparency-of-markets-for-medicines,-vaccines-and-health-products?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=1cd4a5dbcc-News_highlights_January_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-1cd4a5dbcc-103956993


 

Friends of Europe: EU-gezondheidsstelsels na de pandemie: zorg verlenen aan patiënten 
op de juiste plaats en op het juiste moment  
Dit rapport, gepubliceerd in samenwerking met Baxter, over de toekomst van de 
gezondheidszorg in Europa, doet drie overkoepelende aanbevelingen voor acties op EU-, 
nationaal en lokaal niveau om de transformatie van de EU-gezondheidszorg te ondersteunen: 1) 
Maak van de patiënt het aandachtspunt, 2) Bevorder geïntegreerde zorgtrajecten door middel 
van gemeenschaps- en thuiszorg, 3) Maak de architectuur van de zorg standaard digitaal om 
integrale zorg te ondersteunen.    
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Gezondheid in de nationale herstel- en veerkrachtplannen: stand van zaken 
 

Deze bijdrage van Dr Eleanor Brooks op de blog van EU Health Governance Network 
(EUHealthGov), maakt een eerste analyse van hervormingen op het vlak van gezondheid in de 
nationale herstel- en veerkrachtplannen. Volgens de auteur wijdt de overgrote meerderheid van 
de plannen een specifiek onderdeel of subonderdeel aan gezondheid.   
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SEPEN: samenvatting van de systemen en het beleid voor de planning van 
gezondheidswerkers in de 28 EU-lidstaten  
De gezamenlijke aanbesteding 'Steun voor het netwerk van deskundigen op het gebied van 
planning en prognose van gezondheidswerkers' (SEPEN) is een nieuwe actie op het gebied van 
de planning van het Europese gezondheidspersoneel, ondersteund door het EU 
gezondheidsprogramma. Het onderzoeksrapport over de nationale planning en het beleid in 
verband met gezondheidswerkers in de EU-28 is nu beschikbaar. Het rapport is gepubliceerd 
samen met een online repository met een overzicht van de nationale planningssystemen, een 
overzicht van gegevensbronnen en uitdagingen.   
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11  Allerlei 
 

 

Health in Europe: virtueel discussieforum 
 

Gezondheid in Europa is een virtueel discussieforum tussen experts en beleidsmakers, over de 
effecten van de EU wetgeving en het beleid op de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
andere landen. Het is georganiseerd door het Centre for Law and Society, Lancaster Law 
School (VK) en behandelt een breed gamma aan thema's gaande van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, farmaceutische regelgeving, fiscaal beleid, COVID-19 tot Brexit. Deelname is 
vrij en de discussies van 2020-21 zijn online beschikbaar.   
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EUHealthGov : platform voor de uitwisseling van ideeën en informatie over EU-
gezondheidsgovernance  
Het EU Health Governance Network (EUHealthGov) is een netwerk van academici, 
praktijkmensen, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals die geïnteresseerd zijn in 
EU-gezondheidsrecht en -beleid. Via zijn website, blog en Twitter-account wil het netwerk een 
platform bieden voor de uitwisseling van ideeën en informatie over alles wat met EU-
gezondheidsgovernance te maken heeft.   
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https://www.friendsofeurope.org/insights/eu-health-systems-post-pandemic-delivering-care-to-patients-at-the-right-place-and-time/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2021heapublicationalerthealthsystems3june&utm_content=bigstockstethoscopeandmedicalmasks383507072jpg
https://healthgovernance.ideasoneurope.eu/2021/07/14/health-in-the-national-recovery-and-resilience-plans-state-of-play/
http://healthworkforce.eu/findings
https://wp.lancs.ac.uk/health-in-europe/
https://euhealthgov.org/


 

Open brief: voorstel aan de hoofden van de nationale geneesmiddelenagentschappen om 
de harmonisatie van de toegang tot klinische onderzoeksrapporten tussen nationale 
bevoegde autoriteiten te verbeteren  
Dr K. Boesen K, van het Berlin Institute of Health at Charité en collega's roepen de hoofden van 
geneesmiddelenagentschappen in een open brief op om de harmonisatie van de toegang tot 
klinische studies tussen nationale bevoegde autoriteiten te verbeteren.   
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EP: Resolutie over de situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen  
Deze resolutie belicht zeer verschillende onderwerpen waaronder de verstrekkingen van de 
sociale zekerheidssystemen en universele gezondheidszorg. Het rapport richt zich ook op de 
controversiële kwestie van legale en veilige abortussen.   
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
 

 

EP: Resolutie '25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)'  
De resolutie wijst er op dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gestoeld zijn op 
mensenrechten en verzoekt de EU en de lidstaten het recht van vrouwen en meisjes op 
lichamelijke integriteit te erkennen, alsook hun recht om autonome beslissingen te nemen. Ze 
pleit ervoor om slachtoffers en nabestaanden van gendergebaseerd geweld steun te verlenen, 
onder meer in de vorm van begeleiding, gezondheidsdiensten en psychosociale hulp, en pleit 
voor de versterking van de gezondheidszorg en het onderwijsstelsel om gendergebaseerd 
geweld te voorkomen en aan te pakken.   
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Open brief geïnitieerd door de She Decides-beweging over het recht op abortus 
 

Een open brief, geïnitieerd door de She Decides-beweging en ondertekend door politici, 
waaronder Belgische, Zweedse, Nederlandse en Franse ministers, heeft tot doel de 
bescherming van het recht op abortus te bevestigen. De ondertekenaars roepen onder meer op 
tot een 'wereldwijde campagne van feitelijke en onbevooroordeelde informatie' over abortus, de 
heropening van abortusdiensten die tijdens de pandemie als niet-essentieel zijn gesloten, en 
een einde aan beleid zoals verplichte counseling.   
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EP: Resolutie 'Het oude continent vergrijst – mogelijkheden en uitdagingen in verband 
met het ouderdomsbeleid na 2020'  
Het Europees Parlement nam een resolutie met aanbevelingen voor de aanpak van de 
vergrijzing van de EU-bevolking aan. Het rapport benadrukt het belang om meer inspanningen te 
leveren bij de bestrijding van alle vormen van discriminatie ten aanzien van ouderen en wijst 
erop dat de zorgverlening verder moet worden ontwikkeld om de continuïteit van de zorg, de 
preventieve gezondheidszorg, de revalidatie en de zelfstandigheid te verbeteren.   
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Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa: dringende oproep voor 
hervorming van geestelijke gezondheidszorg  
In een 'Commentaar over mensenrechten' wijst Dunja Mijatović, de commissaris voor de 
mensenrechten van de Raad van Europa, op de verwoestende impact van de COVID-19-crisis 
op de geestelijke gezondheid. Hij pleit daarom voor een dringende hervorming van de diensten 
en het beleid voor geestelijke gezondheidszorg.   
 DOC  EN/FR  HTML    
 

 

 

https://www.bihealth.org/fileadmin/QUEST/Dokumente/Boesen_HMA_letter.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0315_EN.html
https://www.shedecides.com/open-letter-from-shedecides-champions/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0347_EN.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/reform-of-mental-health-services-an-urgent-need-and-a-human-rights-imperative


 

Belgische Kamer: vrijstelling van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) inzake 
medische verzorging enkel voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel  
Voortaan is de vrijstelling van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) inzake medische 
verzorging in België enkel van toepassing op ingrepen en behandelingen met een therapeutisch 
doel. De wetswijziging kwam er na Europese rechtspraak over de materie.   
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MISSOC: Laatste update van de database over nationale socialebeschermingsstelsels 
 

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) is een online bron van actuele 
vergelijkbare informatie over socialezekerheidsstelsels in Europese landen. De informatie is 
afkomstig van een netwerk van nationale overheden en instellingen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer van de sociale bescherming. Bijgewerkte informatie over 
socialebeschermingsstelsels in alle EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland – inclusief korte beschrijvingen van hun organisatie en informatie over de sociale 
bescherming van zelfstandigen – is nu beschikbaar op de MISSOC website.   
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EC: voorstel voor hervorming van de richtlijn betreffende energie-efficiëntie 
 

Het voorstel is gericht op het verder stimuleren van de EU-inspanningen om energie-efficiëntie 
te bevorderen en energiebesparingen te realiseren in de strijd tegen klimaatverandering. Het 
introduceert specifieke energiebesparende maatregelen voor de publieke sector, waaronder de 
gezondheidszorg. Deze omvatten de verplichting om het jaarlijkse energieverbruik te 
verminderen, een verhoging van de verplichting tot renovatie en de eis om meer systematisch 
eisen inzake energie-efficiëntie op te nemen in openbare aanbestedingsprocedures.   
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TO-REACH-project: slotconferentie 
 

Het TO-REACH-project hield zijn slotconferentie ‘Implementing and transfering innovations 
across health systems’. Tijdens de conferentie werden de belangrijkste resultaten van het TO-
REACH-project gepresenteerd: de strategische onderzoeksagenda en de Policy Briefs, 
waarmee het werk van de afgelopen vijf jaar werd afgerond.   
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Conferentie over de toekomst van Europa 
 

Op de conferentie kunnen Europese burgers van gedachten wisselen over de uitdagingen en 
prioriteiten van Europa. Overheden en organisaties kunnen evenementen organiseren en ideeën 
aandragen. Op een digitaal platform kunnen burgers hun ideeën delen. Europese burgerpanels 
zullen verschillende onderwerpen bespreken en voorstellen doen. In plenaire vergaderingen 
zullen de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels worden besproken. 
Gezondheid, waaronder gezondheidszorg, is één van de thema's van de conferentie.   
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WHO: Pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame ontwikkeling 
 

De Pan-Europese Commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling is een 
onafhankelijke en interdisciplinaire groep van leiders die door het Regionaal Bureau voor Europa 
van de WHO is bijeengeroepen om de beleidsprioriteiten in het licht van pandemieën te 
heroverwegen. Het probeert gezondheid en sociale zorg te verheffen tot maatschappelijke en 
politieke prioriteiten, die worden erkend als cruciaal voor zowel duurzame ontwikkeling als 
sociale cohesie. Het werk van de Commissie zal uitmonden in een rapport met aanbevelingen 
over investeringen en hervormingen om de gezondheids- en sociale zorgstelsels te verbeteren.   
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Verklaring EU-VS-top: 'Naar een hernieuwd trans-Atlantisch partnerschap' 
 

De leiders van de Europese Unie en de Verenigde Staten, stelden een gezamenlijke 
transatlantische agenda voor het postpandemische tijdperk voor. Deze omvat het doel om 
samen een einde te maken aan de COVID-19-pandemie en de voorbereiding op toekomstige 
wereldwijde gezondheidsuitdagingen. Een gezamenlijke EU-VS COVID Manufacturing and 
Supply Chain Taskforce moet de samenwerking verdiepen en problemen rond de uitbreiding van 
de capaciteit voor productie van vaccins en therapieën oplossen. De EU en de VS zullen ook 
nauwer samenwerken bij de hervorming van de Wereldgezondheidsorganisatie.   
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Zwitserland: stopzetting van de onderhandelingen voor een kaderovereenkomst met de 
EU  
Zwitserland heeft de lang aanslepende onderhandelingen stopgezet voor een 
kaderovereenkomst om de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland te regelen. Momenteel 
worden die betrekkingen beheerst door een lappendeken van bilaterale verdragen. Hieronder 
vallen ook heel wat verdragen die betrekking hebben op de gezondheidssector, zoals de 
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en van medische hulpmiddelen. Door het 
stopzetten van de besprekingen dreigt het moeilijk te worden om de bestaande regelingen in de 
toekomst te actualiseren.   
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EC: aanbiedingen voor markttoegang van de investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China  
De Commissie publiceerde de schema's van verbintenissen die zijn overeengekomen in het 
kader van de omvattende overeenkomst inzake investeringen tussen de EU en China (CAI), die 
in beginsel op 30 december 2020 is gesloten. Het doel van de CAI is om de asymmetrie op het 
gebied van markttoegang en investeringen tussen de EU en China opnieuw in evenwicht te 
brengen. De nieuwe verplichtingen die China aangaat in de dienstensector omvatten ook 
investeringen in private gezondheidszorg.   
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Europese Raad: veroordeling van recente kwaadwillige cyberactiviteiten 
 

De Europese Raad veroordeelde de recente kwaadwillige cyberactiviteiten tegen lidstaten. Dit is 
onder meer een reactie op de cyberaanval op de Ierse gezondheidsdienst in mei dit jaar. De 
Raad werd gevraagd te zoeken naar passende maatregelen uit het instrumentarium voor 
cyberdiplomatie.   
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EC: langetermijnvisie voor Europese plattelandsgebieden 
 

De Europese Commissie ontwikkelt een langetermijnvisie voor meer welvarende Europese 
plattelandsgebieden. Een mededeling is de eerste stap van een proces dat, via een 
Plattelandspact en het voortschrijdend EU-actieplan voor plattelandsontwikkeling, uiteindelijk 
moet leiden tot de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de Visie voor de 
plattelandsgebieden van de EU in 2040. Effectieve toegang tot essentiële diensten van 
voldoende kwaliteit, waaronder gezondheidszorg, maakt ook deel uit van de lange termijnvisie.   
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EC: conceptrapport over sociale taxonomie van het Platform Duurzame Financiering 
 

Het conceptrapport over sociale taxonomie heeft als doel om economische activiteiten te 
identificeren die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelstellingen. Gebaseerd op 
internationale normen en principes, stelt het conceptrapport dat een sociale taxonomie 
investeerders kan helpen om kansen te identificeren om oplossingen te financieren rond het 
waarborgen van fatsoenlijk werk, inclusieve en duurzame gemeenschappen en betaalbare 
gezondheidszorg en huisvesting.   
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Global Health Summit : Verklaring van Rome 
 

De Global Health Summit was een gelegenheid voor de G20 en leiders, hoofden van 
internationale en regionale organisaties en vertegenwoordigers van mondiale 
gezondheidsinstanties om lessen te delen die zijn getrokken uit de COVID-19-pandemie. De 
leiders namen een ‘verklaring van Rome’ aan, waarin ze zich verplichtten tot 
gemeenschappelijke principes om COVID-19 te overwinnen en toekomstige pandemieën te 
voorkomen en zich er op voor te bereiden.   
 DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN/FR  HTML    
 

 

 
« Nieuws over gezondheidszorg uit Europa » 

is een elektronische nieuwsbrief  
van het OSE, European Social Observatory. 

Uitgegeven in opdracht van het RIZIV. 
 

Redactie: Rita Baeten 
OSE, Paul Emile Jansonstraat 13, B-1050 Brussel 
Tel.: +32.02/537 19 71 - Fax : +32.02/539 28 08 

E-mail: baeten@ose.be 
Website: http://www.ose.be 

Om U gratis te abonneren op deze nieuwsbrief, klik hier 
 


