Persmededeling Belgische ziekenfondsen 13 oktober 2016

Belgische ziekenfondsen zijn unaniem:
Onderteken vrijhandelsakkoord tussen EU en Canada niet.
De Europese Unie en Canada zetten alle zeilen bij om op 27 oktober het
vrijhandelsakkoord CETA te ondertekenen. De Belgische ziekenfondsen roepen de
federale regering en deze van de deelstaten op niet in te stemmen met deze
ondertekening: er is nog te veel onduidelijkheid over de gevolgen van CETA. De
onlangs gepubliceerde interpretatieve nota van de Europese Commissie bracht
geen opheldering. Een “het zal wel in orde zijn”-houding volstaat niet in dit
dossier.
De afgelopen weken werd er veel gesproken over TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU
en de Verenigde Staten. Vandaag vraagt echter een ander vrijhandelsakkoord al onze
aandacht, namelijk dit tussen de EU en Canada, ook wel gekend als CETA. De teksten van
CETA zijn reeds gefinaliseerd, de verschillende lidstaten werd gevraagd hun akkoord te
geven voor de ondertekening van CETA.
De Belgische ziekenfondsen zijn van mening dat de federale regering en deze van de
deelstaten hun akkoord niet kunnen geven voor deze ondertekening. Er zijn vandaag
onvoldoende garanties dat CETA geen negatieve gevolgen zal hebben op onze sociale
bescherming en de bevoegdheden van de nationale overheden. Voorstanders kijken vooral
naar de mogelijke economische effecten, maar hebben geen oog voor de mogelijke
ongewenste gevolgen in andere domeinen.
Interpretatieve verklaring
Om de lidstaten te overtuigen publiceerde de Europese Commissie vorige week een
“interpretatieve verklaring”. Dit document moet meer duidelijk brengen over het dossier
CETA dat 1.600 pagina’s telt. Maar deze verklaring neemt in geen geval de twijfels weg.
Wat blijven knelpunten in CETA en de interpretatieve verklaring?






Ziekenfondsen worden in CETA op gelijke voet gezet als de commerciële
verzekeraars en vallen dus in het toepassingsgebied van CETA, ondanks hun
opdracht van algemeen belang. Dit is in strijd met de juridische erkenning van de
activiteiten van de ziekenfondsen, zowel in de Belgische als de Europees regelgeving.
Er is geen expliciete uitsluiting van de diensten van algemeen belang, die essentiel
zijn in sectoren als de gezondheidszorg en de sociale bescherming. Een duidelijke
uitsluiting is ook hier een must.
Net als TTIP voorziet CETA in een investeerdersgerecht (Investement Court System
of ICS) die klachten van internationale bedrijven zal behandelen. De Belgische
ziekenfondsen stellen zich ernstige vragen bij deze omzeiling van de nationale
rechtbanken, en vrezen een uitholling van de bevoegdheden van de nationale
overheden om hun ziekteverzekering en gezondheidszorg te organiseren.
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Zonder expliciete verduidelijkingen op deze punten in de teksten van CETA of in de
interpretatieve verklaring, adviseren de Belgische ziekenfondsen om CETA niet te tekenen.
Druk op de lidstaten
De afgelopen dagen werd de druk verhoogd op de lidstaten die twijfels geuit hadden over de
ondertekening van CETA. Niet enkel door de Europese Commissie, maar ook door sommige
grote lidstaten. In Frankrijk ging men zelfs zover om enkele leden van het Assemblée
tijdelijk ontslag te laten nemen uit de Commissie Europese Zaken om een resolutie tegen
CETA te blokkeren.
In België is er grote verdeeldheid over CETA. Terwijl de federale regering en Vlaanderen de
ondertekening van CETA ondersteunen, bevestigde het parlement van de Federatie
Wallonië- Brussel gisteren haar verzet. De parlementen van het Brussel hoofdstedelijke
gewest en de Waalse gemeenschap blijven serieuze vraagtekens plaatsen bij deze
vrijhandelsakkoorden en wachten de stemming af in het Waalse parlement.
Zolang er niet op overtuigende wijze duidelijkheid gecreëerd wordt omtrent het
toepassingsveld en de impact van CETA, kan er geen sprake zijn van een ondertekening.
15.000 mensen lieten in september jl. nog hun stem horen in de straten van Brussel. Een
dergelijk sterk signaal kan men niet zomaar in de wind slaan.
------------------------------------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
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.
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