PERSBERICHT
EU – Overheveling van bevoegdheid voor geneesmiddelen

Slecht signaal aan Europese burgers en patiënten!
Brussel, 24.09.2014 – APB heeft in een brief aan de regeringsformateurs, de Belgische
Europarlementsleden en de Belgische Europese commissarissen zijn bezorgdheid
geuit over de beslissing van de Europese Commissie om de bevoegdheid voor
geneesmiddelen over te hevelen naar het Directoraat-Generaal Interne Markt:
‘Geneesmiddelen zijn geen gewone consumptiegoederen en moeten de bevoegdheid
blijven van het DG Gezondheid.”
Jean-Claude Juncker, de nieuwe president van de Europese Commissie die op 1 november
aan zijn mandaat begint, kondigde onlangs zijn beslissing aan om de bevoegdheid voor
geneesmiddelen en voor het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) over te hevelen
naar een nieuw Directoraat-Generaal, dat zowel bevoegd zou zijn voor de industrie als de
interne markt. Als specialisten van het geneesmiddel protesteren de Belgische apothekers
tegen deze beslissing die een onaanvaardbare stap achteruit is.
APB pleit in open een brief aan de regeringsformateurs, de Belgische Europarlementsleden
en de Belgische Europese commissarissen om al het mogelijke te doen om deze beslissing
ongedaan te maken. “Geneesmiddelen mogen niet beschouwd worden als gewone
consumptiegoederen omdat ze bijdragen tot de volksgezondheid. Deze beslissing om de
bevoegdheid voor geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten over te dragen aan
het DG Interne Markt kan de behoeften van de patiënt schaden. Het is dan ook een slecht
signaal aan de Europese burgers en patiënten, namelijk dat de economische belangen
primeren op de volksgezondheid.”
Om de open brief van APB te lezen, klik hier.

Nuttige informatie:
Voor alle bijkomende informatie over dit initiatief kan u rechtstreeks contact opnemen met
de woordvoerders van APB:
- Dirk Vos (Nl): 0477/47.71.35, dirk.vos@apb.be
- Alain Chaspierre (Fr): 0476/66.43.59, alain.chaspierre@apb.be

Over de Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
De APB is de nationale federatie van zelfstandige officinaapothekers. Meer dan 4 publieke Belgische apotheken
op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de
verdediging en de promotie van het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan
zijn leden een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun
beroep. Parallel ontwikkelt de APB talrijke researchactiviteiten en prospectieve studies voor het ontwikkelen van
nieuwe diensten in de apotheek die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De APB kan rekenen
op een honderdtal medewerkers die allen éénzelfde doel voor ogen hebben: de meerwaarde van de zelfstandige
apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

