
NL Permanente Ver tegenwoord ig ing  EU



welkom

■ Even voorstellen

■ Permanente Vertegenwoordiging

■ EU instituties

■ Zorg een nationale bevoegdheid

■ Nieuws uit Brussel: werkplan 2021 Commissie



PV EU Brussel (NL ‘ambassade’ bij de EU)

■ 2 Ambassadeurs

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger: Robert de Groot

Plv Permanente Vertegenwoordiger: Michael Stibbe 

• Mertens, Antici (voorbereidingscomité’s voor Corper I en II

• Attachés, gedetacheerden en trainees

• Juridische dienst, ABD

• Management ondersteuning

• Facilitaire dienstverleners



Afdeling VWS
Een Ambassaderaad (Bart Ooijen), 

2 attachés (Damiët Onderstal, Krijn de Veer).

❑Dossiers (o.a): 

▪ Grensoverschrijdende zorg en gezondheidsbedreigingen

▪ Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

▪ Duurzaamheid van gezondheidszorg

▪ Tabak, alcohol en drugs

▪ Gezonde voeding en voedselveiligheid

▪ Consumentenproductveiligheid

▪ eHealth en innovatie

▪ Sport

▪ Jeugd

▪ Horizontale thema’s incl staatssteun, brexit, openbare aanbesteding 

❑Verdeeld over zes verschillende Raadswerkgroepen



Taken PV EU
• Vertegenwoordigen van NL in de vergaderingen van de Raden van de EU

• Alle departementen vertegenwoordigd (naast Buza ook

vakdepartementen VWS, J&V, SZW, EZK, OCW, LNV, Defensie, BZK, …)

• Beïnvloeding van beleid EU in Brussel

• Contacten met Lidstaten, Europese Commissie, Europees Parlement en

stakeholders

• EU ontwikkelingen en initiatieven communiceren met 

vakdepartementen in Den Haag

• Protocollaire taken



Onderhandelen in de Raadswerkgroep en Coreper

■ Alle 27 Lidstaten, Europese Commissie, Raadssecretariaat, Juridische 

Dienst Raad

■ Over nieuwe verordeningen, richtlijnen en de update ervan; 

raadsaanbevelingen, mandaatverlening trilogen op basis van voorstellen 

van CIE

■ Over Raadsconclusies, resoluties op basis van voorstellen van 

voorzitterschap  

■ Aan de hand van instructies uit de hoofdsteden

■ Coalitievorming met andere lidstaten
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EU instituties

Raad Commissie Parlement

Comité van de Regio’s

Economische en Sociale Raad

Europese Rekenkamer



• Initiatiefrecht, doet voorstellen

• Promoot de Unie

• Vertegenwoordigd Lidstaten (WHO, VN)

• Uitvoerend orgaan wet en regelgeving en 

van € programma’s met agentschappen

• Toezicht op naleving (incl Rekenkamer)

• Expert groepen implementatie en studie

CHAFEA EACEA

http://www.efsa.europa.eu/en


Europees parlement

• Straatsburg, Brussel

• Wetgever

• Democratische controle op EU-instellingen

• Begrotingsbevoegdheid

• NL-ers in verschillende fracties

• ENVI, LIBE, CULT, BUDGET, AGRI, ………..

• Intergroepen



Europese Raad en de Vakraden

• Vertegenwoordigt Lidstaten in EU

• Wetgever

• Budgetrecht

• Coördineren tussen landen

• EU- Veiligheids- en buitenlandbeleid

• Verdragen sluiten

• Raadswerkgroepen incl Codex

• Raadssecretariaat/Juridische dienst



Zorg: een nationale aangelegenheid?

Zorg is sociale zekerheid

en dus een nationale bevoegdheid…….

Maar hoe zit het dan met Gezondheid?



Lissabon verdrag (VWEU)
Artikel 4

De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het 
bijzonder de volgende gebieden: 

a. interne markt; 

b. sociaal beleid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten; 

c. economische, sociale en territoriale samenhang; 

d. landbouw en visserij, 

e. milieu; 

f. consumentenbescherming; 

(…….)

k. gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van 
volksgezondheid, voor de in het Verdrag genoemde aspecten.

https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeela
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelb
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelc
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeeld
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeele
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelf
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel4/lid2/onderdeelk


Lissabon verdrag
Artikel 168

Veiligheid (artikel 3)

a. maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en 

veiligheidseisen worden gesteld aan organen en stoffen van menselijke 

oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat 

een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming 

handhaaft of treft; 

b. maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die 

rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid; 

c. maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden 

gesteld aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 



Lissabon verdrag (VWEU)
Artikel 6

De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te 
ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. 

Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie 
betreft: 

a. bescherming en verbetering van de menselijke  gezondheid; 

b. industrie; 

c. cultuur; 

d. toerisme; 

e. onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport; 

f. civiele bescherming; 

g. administratieve samenwerking. 

https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeela
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelb
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelc
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeeld
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeele
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelf
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel6/onderdeelg


Lissabon verdragArtikel 168

Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht 

op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de 

mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid.

Dit optreden omvat:

▪ de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van 

onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door 

het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs, 

■ de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige 

grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

■ vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip 

van voorlichting en preventie (aanvullend op acties van Lidstaten). 



Zorg: een nationale aangelegenheid?

Zorgstelsel is sociale zekerheid

en dus een nationale bevoegdheid,

Maar (grensoverschrijdende) gezondheidszaken

vragen ook om Europese aandacht en daadkracht



Uitvoering van het verdrag

Wet en regelgeving

• Verordeningen

• Richtlijnen

• Comitologie

Financiele programma’s (7 jaarlijks Budget MFK)

• Gezondheidsprogramma EU4HEALTH 

• OnderzoeksprogrammaHorizon Europe 

• Onderwijs, jeugd en sportprogramma Erasmus+

• Structurele fondsen ism lidstaten en regio’s (regio, sociaal)

Aanbevelingen, resoluties, conclusies, (LS, EP)

Mededeling (beleidsnota), actieplan, strategie (Commissie)



Voorbeelden Wet en regelgeving

• Verordeningen

• Europees Medisch Agentschap

• Financiële verordeningen

• Richtlijnen

• Aanbestedingsrichtlijn

• Tabaksrichtlijn

• Beroepskwalificatie richtlijn

• Comitologie (implementatie en gedelegeerde regelingen)

• Verpakkingsmateriaal voedsel

• Kwaliteit speelgoed

• Jaarlijkse € programma’s gezondheid, life, horizon 2020



Nieuws uit Brussel



EU 2020-2025

❑ Sinds 2020 nieuw College Von der Leyen aan de slag (tot 2025)

❑ Uitvoering werkprogramma’s

Beleid, wetgeving en financieel kader (post 2021-2027) 

❑ Klimaat, Farm to Fork, Pharma startegie, EU Gezondheidsunie

❑ COVID-19- !!!.........

- vaccins vooraankoop en vaccindeling met derde landen

- Digitaal covid paspoort

- Afstemming gensmaatregelen

- HERA aankoop beschermingsmaatregelen, medicijnen, onderzoek



Europese Commissie

Stella Kyriakides (Cyprus)

Commisaris Gezondheid 

en Voedselveiligheid

Mariya Gabriel (Bulgarije)

Commissaris Jeugd en Innovatie

(incl sport en Horizon Europa)

Vice presidenten Timmermans Schinas Vestager Sefkovic Suica

Thierry Breton (Frankrijk)

Industriebeleid, digitale markt 

openbare aanbesteding 



Werkplan Commissie

Commissaris Stella Kyriakides)

- Bestrijding Kanker Actieplan 

- Van Farm to Fork

- Pharma Strategie

- Diverse evaluaties richtlijnen (oa pesticides, nutrition profiles, food 

contact materials, OPD, bloed)  

- Chemicals strategy -

- Fitness check hormoon verstorende stoffen



Werkplan Commissie  

Commissaris Thierry Breton

- Strategie Fit for digital age

- Artificial Intelligence

- Strategie Industriebeleid (oa Pharma)



Werkplan Commissie 

Vice president Suica

- Impact of Demographic change

- Groenboek Active ageing (consultatie)



Werkplan Commissie

2021

- COVID-19 EU Health Union (EMA, ECDC, HERA)

- Drugsstrategie

- EU Gehandicaptenstrategie

- Kinderarmoede garantieplan

2022

- European Health Data Space

- Herziening Bloed, orgaan en weefsel richtlijn

- Zorgstrategie

- Voedsel labeling (Nutriscore)



UITVOERING WERKPLAN

■ Wetgeving

– Voorstel Commissie

– Lidstaten: raadswerkgroepen, COREPER en Raad van Ministers

– Europees parlement: comités, plenaire behandeling en stemming

– TRILOGEN (onderhandelingen Lidstaten, Europees parlement en Commissie

Raadsaanbeveling

- Voorstel Commissie

- Onderhandelingen en vaststelling door lidstaten in Raad

Strategieen, actieplannen, enz

- Acties Commissies (niet bindende reacties van LS en/of EP via raadsconclusies en 
resoluties 



Uitvoering MFK

Gezondheidsprogramma (EU4HEALTH)

Joint actions: 

• Tobacco Control, 

• Mental Health best practices, 

• Samenwerking Kankerbestrijding 

• HTA joint clinical assesments



Uitvoering MFK

Oproep voor projecten: 

• Uitwisseling info over Reforms Health Workforce

• Openbare aanbesteding in de zorg (mapping)

• Identificatie Investeringen in gezondheidszorg via 

structurele fondsen en ervaringen delen

• Implementatie goede Mental health projecten

• Verbeteren toegang tot vaccinaties voor moeilijk te

bereiken groepen

• Verbetering samenwerking aanpak vaccinaties



Wat brengt Toekomst

■ COVID gamechanger voor Europees gezondheidsbeleid?

■ Betere voorbereid zijn op pandemie via ECDC, EMA en HERA 

■ Farma strategie Inzet op gezamenlijke aanpak tekorten 

medicijnen

■ Bestrijding kankerplan (aandacht voor screening, rookvrije 

omgeving, labeling alcohol, voeding, samenwerking kankercentra

■ Opening discussie over tabaksrichtlijn

■ Aandacht en uitbreiding netwerken voor zeldzame ziekten

■ Politieke discussies in kader van Future of Europe

■ Rule of law



Dank voor uw aandacht!

■ BRE-VWS@minbuza.nl


