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Europese Verkiezingen 2019:  

De Belgische ziekenfondsen pleiten voor behoud van 

aparte Europese Commissaris voor Gezondheid 

 

Op 26 mei 2019 vinden de Europese verkiezingen plaats. Met een gezamenlijk 

Memorandum willen de Belgische ziekenfondsen aandacht vragen voor een Europese Unie 

die de burgers, gezondheid en sociale bescherming centraal stelt. 

 

Meer dan ooit heeft Europa een belangrijke impact op het nationale en regionale beleid, zo 

ook in domeinen als sociale bescherming, gezondheidszorg en gezondheidspromotie. De 

federale en regionale overheden hebben er dus alle belang bij om proactief mee te sleutelen 

aan het Europees beleid. Maar ook andere domeinen verdienen onze aandacht. Denken we 

maar aan de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering en milieuvervuiling voor onze 

gezondheid, of nog de mogelijke impact van vrijhandelsakkoorden op onze gezondheidszorg 

en ziekteverzekering.  

 

Vandaag wordt het bestaan van een Europese Commissaris voor Gezondheid alsook een 

volwaardig Directoraat-Generaal voor gezondheid en voedselveiligheid (DG SANTE) binnen 

de Europese Commissie in vraag gesteld. Stemmen gaan op om het aspect gezondheid als 

onderdeel onder te brengen in de andere domeinen. Het schrappen van DG SANTE zou een 

grote vergissing zijn: “wie” zal dan nog de gezondheid van de Europese burgers 

verdedigen? Riskeren we niet dat andere belangen zullen primeren en dat de 

gezondheidsaspecten volledig naar de achtergrond zullen verdwijnen terwijl we net ijveren 

om die op te nemen in alle beleidsdomeinen? Hebben we niet net meer nood aan Europese 

samenwerking om de uitdagingen aan te pakken? Denken we maar aan de zeldzame ziekten 

en de Europese Referentie Netwerken, een initiatief begeleid door DG SANTE waarvan de 

verdere uitbouw en ondersteuning alleen maar aangemoedigd kan worden. De Belgische 

ziekenfondsen trekken hier aan de alarmbel en vragen de Belgische leden van het 

nieuwe Europese Parlement en de nieuwe Belgische regering om te pleiten voor 

het voortbestaan van DG SANTE en een aparte Europese Commissaris voor 

gezondheid. 

 

 

De Belgische ziekenfondsen zien ook zes thema’s inzake gezondheidszorg en sociale 

bescherming als prioritair in de komende jaren: 

 

1. Een sociaal Europa dat ongelijkheden wegwerkt via de concretisering van de 

Europese pijler van sociale rechten;  

2. Een sterke sociale economie in Europa, met daarin een Europese erkenning van 

de ziekenfondsen; 

3. Handelsverdragen die op transparante wijze tot stand komen en het Europees 

sociaal model en de mensenrechten respecteren; 

4. Een digitale agenda die een antwoord biedt op de werkelijke uitdagingen van de 

volksgezondheid, innovatie aanmoedigt en efficiënte, toegankelijke 

gezondheidssystemen ondersteunt; 

5. Een Europees beleid dat de lidstaten aanmoedigt om de volksgezondheid via 

preventie, milieubescherming en gezondheidspromotie verder te versterken; 
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6. Een Europese samenwerking gericht op het garanderen van de financiële 

toegankelijkheid tot geneesmiddelen. 

 

De komende maanden en jaren zullen de Belgische ziekenfondsen - in samenwerking met 

AIM (International Association of Mutual Benefit Societies) - zich inzetten om deze 

prioriteiten hoog op de Europese agenda te krijgen of te houden, en bij te dragen tot de 

verwezenlijking ervan.  

 

------------------------------------- 

 
Meer info: verantwoordelijken ziekenfondsen 

– Christelijke Mutualiteiten, Jean-Pierre Descan, directeur Internationale Zaken, 

tel. 0476/28.02.62 

– Socialistische Mutualiteiten, Joyce Loridan, Stafmedewerker Europese Aangelegenheden 

tel. 0477/98.26.00 

– Onafhankelijke Ziekenfondsen, Christian Horemans, expert Internationale Zaken, 

tel. 0473/88.17.49 

– Liberale Mutualiteiten, Ronny Van Hee, Stafmedewerker studiedienst, tel. 02/542.86.25 

 

 

Over het NIC 

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen 

(Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, 

Liberale Mutualiteiten, Neutraal Ziekenfonds), van de Hulpkas voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van de NMBS. In zijn 

geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 11 

miljoen mensen. 


