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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken:

– de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat de waarden van de onderlinge waarborgmaatschappijen overeenstemmen 
met de fundamentele beginselen van het Europees sociaal model;

2. herinnert eraan dat de onderlinge waarborgmaatschappijen een belangrijke rol vervullen in 
de economie van de Unie aangezien zij gezondheidszorg en sociale uitkeringen verstrekken 
aan meer dan 160 miljoen Europese burgers1, meer dan 180 miljard euro in 
verzekeringspremies vertegenwoordigen2 en werk bieden aan meer dan 350.000 personen in 
de Unie3;

3. merkt op dat in 2010 12,3 miljoen Europese burgers in een andere lidstaat werkten, wat 
overeenkomt met 2,5% van de actieve bevolking van de Unie; 

4. onderstreept dat de onderlinge waarborgmaatschappijen goed zijn voor 25% van de 
verzekeringsmarkt en 70% van het totale aantal in die sector actieve ondernemingen en dus 
niet kunnen worden genegeerd door de eengemaakte markt4;

5. merkt op dat de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen het grootste deel vormen van de 
socialebeschermingsuitgaven en dat de vergrijzing van de bevolking de overheidsuitgaven 
voor de sociale bescherming onder druk dreigt te zetten;

6. onderstreept dat de toename van de uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen 
belangrijke gevolgen kan hebben voor het behoud en de dekking van de huidige 
socialebeschermingsstelsels en dat dit ertoe zou kunnen leiden dat de lidstaten hun niveau 
van bijdrage aan de verplichte sociale bescherming verlagen en socialezekerheidslasten 
overhevelen naar de privésector;

7. herinnert eraan dat de onderlinge waarborgmaatschappijen niet over rechtsinstrumenten 
beschikken waarmee zij hun ontwikkeling en hun grensoverschrijdende activiteiten binnen 
de interne markt gemakkelijker kunnen maken;

8. is van mening dat de wetgeving inzake onderlinge waarborgmaatschappijen zeer
verschillend is binnen de Unie en dat het Europees statuut gebruikt kan worden als 
uitgangspunt om de nationale wetgevingen beter op elkaar af te stemmen;

9. betreurt dat de Commissie, die het voorstel voor een Europees statuut voor onderlinge 
waarborgmaatschappijen in 2006 heeft ingetrokken, geen nieuw voorstel heeft ingediend dat 
de onderlinge waarborgmaatschappijen een adequaat rechtsinstrument zou geven om hun 
grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijker te doen verlopen;

                                               
1 Internationale vereniging van ziekenfondsen (AIM), zie: Memorandum van het EIM aan het nieuw Europees 

Parlement.
2 AIM/AMICE, Een Europees statuut voor onderlinge waarborgmaatschappijen, 2007.
3 Internationaal onderzoeksinstituut en informatiecentrum over overheids- en sociale economie en coöperaties 

(CIRIEC), De sociale economie in de Europese Unie, 2007.
4 COM(2011)0206.
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10. is verheugd dat de Commissie toegegeven heeft dat een statuut noodzakelijk is en dat zij 
beloofd heeft te zorgen voor een betere wetgeving voor de organisaties van de sociale 
economie (onderlinge maatschappijen inbegrepen) en onderstreept hierbij dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen over de grenzen heen moeten kunnen opereren als bijdrage aan de 
Europese inspanningen om de groei te stimuleren en het vertouwen te versterken in de 
Europese economische zone1;

11. herinnert eraan dat de onderlinge waarborgmaatschappijen een belangrijke rol vervullen in 
de economieën van de lidstaten aangezien zij bijdragen aan de strategische doelstellingen 
van de Unie om te zorgen voor een inclusieve groei met toegang tot basisvoorzieningen, 
sociale rechten en diensten voor iedereen, alsook kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 
iedereen op basis van solidariteit en niet-uitsluiting;

12. benadrukt dat de sociale economie, en met name de onderlinge waarborgmaatschappijen, 
door rentabiliteit en solidariteit met elkaar te verenigen, een sleutelrol speelt binnen de 
economie van de Unie, aangezien zij kwalitatief goede banen genereert, de sociale, 
economische en territoriale cohesie versterkt, sociaal kapitaal genereert, een actief 
burgerschap aanmoedigt en bijdraagt tot meer solidariteit, een visie van een ander type 
economie creëert, met democratische waarden waarin mensen op de eerste plaats komen, en 
bovendien duurzame ontwikkeling en sociale, ecologische en technologische innovatie 
steunt2;

13. herinnert eraan dat van de waarborgmaatschappijen verwacht wordt dat zij een rol spelen bij 
de aanpak van deze uitdagingen samen met de privé-sector en dat zij daarom binnen de Unie 
moeten kunnen opereren onder gelijke concurrentievoorwaarden als die welke voor andere 
ondernemingsvormen gelden;

14. betreurt dat er een hiaat is in de wetgeving van de Unie aangezien de onderlinge 
waarborgmaatschappijen niet specifiek vermeld worden in de verdragen en dat de 
eerbiediging van hun ondernemingsmodellen nergens wordt geregeld door afgeleid recht, 
dat alleen betrekking heeft op openbare en particuliere ondernemingen, wat het statuut van 
de onderlinge waarborgmaatschappijen, hun ontwikkeling en de totstandbrenging van een 
grensoverschrijdende groep ondermijnt;

15. herinnert eraan dat het Europees statuut voor de onderlinge waarborgmaatschappijen van 
essentieel belang is voor een betere integratie in de interne markt en zodoende kan bijdragen 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-2020 strategie die op groei en 
werkgelegenheid gericht zijn;

16. onderstreept dat de onderlinge waarborgmaatschappijen solide en duurzame elementen zijn, 
die beter weerstand hebben geboden aan de financiële crisis in alle economieën met name op 
het gebied van sociale verzekering en bescherming; wijst erop dat de onderlinge 
waarborgmaatschappijen bijzonder actief zijn op het gebied van de vergrijzing van de 
bevolking en de sociale behoeften, en dat de burgers van de Unie bijkomende kansen zouden 
krijgen indien de onderlinge waarborgmaatschappijen een rol krijgen op het gebied van 
pensioenen;

                                               
1 Mededeling van de Commissie van 13 april 2011 met als titel "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor 

het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen – Samen werk maken van een nieuwe groei" 
(COM(2011)0206).

2 Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de sociale economie.
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17. verzoekt de Commissie rekening te houden met de specifieke kenmerken van de onderlinge 
waarborgmaatschappijen om gelijke mededingingsvoorwaarden te garanderen, ten einde 
verdere discriminatie te voorkomen en een eerlijke en concurrerende markt te waarborgen.


