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Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief waarin u nadere informatie vraagt over het in 

mijn eerdere brief (DBO-CB-U-2521353) vermelde document van de Europese Commissie, 

COM (2004) 304 final, deel ik u het volgende mee.  

 

Het bovengenoemde document bevat een pleidooi voor het gebruik van de methode van 

open coördinatie (OCM) in de gezondheidszorg. Met behulp van de OCM vindt een zekere 

mate aan beleidscoördinatie in de EU plaats. Uitgangspunt is de toegang tot 

gezondheidszorg, de kwaliteit van gezondheidszorg en de financiële houdbaarheid te 

waarborgen.  

Achtergrond 

Tijdens de Europese Raad van Nice in december 2000 is de Europese sociale agenda 

vastgesteld. De onderdelen hiervan variëren van arbeidsomstandigheden, armoedebeleid, 

uitdagingen van een vergrijzende samenleving, werk lonend maken tot en met 

gezondheidszorg en ziektekosten. Om een aantal van deze uitdagingen aan te pakken is het 

Social Protection Committee (SPC) ingesteld. De SPC heeft onder andere als taak om het 

sociale beschermingsbeleid van de EU-lidstaten te bevorderen en bij te dragen tot de 

uitwisseling van ervaringen en informatie tussen de lidstaten.  

De Europese Raad van Lissabon in 2000 presenteerde de OCM voor het eerst als 

werkmethode, gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen lidstaten op het 

gebied van de modernisering van stelsels van sociale bescherming als onderdeel van een 

geïntegreerde sociaal-economische strategie voor Europa voor dit decennium.  

De Europese Raad beschrijft OCM als een middel om “best practices” te verspreiden en de 

beleidsconvergentie in de EU te vergroten op terreinen waar de communautaire 

bevoegdheden beperkt zijn. Tijdens de top van Barcelona (maart 2002) is besloten de 

Europese Commissie te vragen nader onderzoek te doen naar de toegankelijkheid, kwaliteit 

en financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg en ouderenzorg. Het bewuste 

document is hiervan een uitvloeisel.  

 

Onderwerpen in de sociale zekerheid waarbij men los van het het genoemde document 

van de Europese Commissie reeds ervaring heeft opgedaan met de OMC als werkmethode 

zijn sociale insluiting en pensioenen.  
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Een afschrift van document COM (2004) 304 final, van de Europese Commissie treft u als 

bijlage bij deze brief aan.  
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