
Memorandum van de Vlaamse Liga tegen Kanker  
voor de federale regeringsonderhandelingen 2003 

 
In Vlaanderen werd in 1999 bij 15.900 mannen en 12.843 vrouwen kanker vastgesteld, meer dan 
15.000 mensen stierven aan kanker. Eén op drie mannen en één op vier vrouwen krijgen voor hun 75 
jaar kanker.1 Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek waren kwaadaardige tumoren in 1997 
de op één na belangrijkste doodsoorzaak in België. Dat jaar stierven er in ons land 16.136 mannen en 
11.905 vrouwen aan kanker.2 De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat het aantal kankerpatiënten 
de komende 20 jaar met 50 % zal toenemen. Volgens deze organisatie behoort België qua 
kankersterfte tot het gebied met het hoogste risico.3 Alle Belgen lopen dus in toenemende mate het 
risico geconfronteerd te worden met kanker.  
 
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is van oordeel dat de kankerproblematiek een plaats verdient 
in de regeringsonderhandelingen. De voorbije legislatuur is er belangrijk wetgevend werk geleverd in 
het belang van de volksgezondheid en om de ondersteuning van kankerpatiënten te verbeteren. 
Denken we maar aan de wet over euthanasie, de wet op de maximumfactuur, de wet over palliatieve 
zorg, de wet over de rechten van de patiënt, de antidiscriminatiewet, de wet op de productnormen ter 
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, en uiteraard het KB over het zorgprogramma 
oncologie (cf. bijlage 1 voor een volledig overzicht van de meest relevante wetten, KB’s en MB’s).  
Dit zijn stuk voor stuk stappen in de goede richting maar voor de VLK volstaat dit nog niet. 
 
MET DIT MEMORANDUM WIL DE VLK DE REGERINGSONDERHANDELAARS ENKELE 
AANBEVELINGEN DOEN DIE DE ZORG VOOR KANKERPATIËNTEN EN DE 
VOLKSGEZONDHEID TEN GOEDE KOMEN.  
Deze punten kunnen voor de federale regering een eerste aanzet zijn om, net zoals de Franse 
regering4, een nationaal plan uit te werken in de strijd tegen kanker. Samengevat vraagt de VLK: 
 

1. de realisatie van een optimale psychosociale zorg voor de patiënt en zijn omgeving – 
als integraal onderdeel van de medische zorg – in het kader van de implementatie en de 
verdere uitwerking van de zorgprogramma’s oncologie5; 

  
2. wettelijke initiatieven om de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënten en hun 

omgeving te garanderen (cf. bijlage 2: ‘Charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt’), 
zoals  

a. het recht op sociaal welzijn,  
b. het recht op verzekering,  
c. het recht op arbeid,  
d. het recht op continuïteit in de psychosociale zorg,  
e. het recht op palliatieve zorg; 

 
3. de aanpassing van het wetsontwerp6 betreffende de octrooieerbaarheid van 

biotechnologische uitvindingen zodat menselijke genen en hun sequenties niet 
octrooieerbaar zijn en de toegankelijkheid tot genetische tests gegarandeerd blijft; 

 
4. een versterking van de strijd tegen tabaksgebruik d.m.v.  

a. de oprichting van een onafhankelijk fonds voor tabakspreventie,  
b. een betere wettelijke bescherming van niet-rokers; 

 
5. beleidsmaatregelen m.b.t. voeding, met name: 

a. een beperking van het aantal toegelaten pesticiden en persistente organische 
stoffen (de zogenaamde POPs); 

b. een driejaarlijks onderzoek naar de voedingsgewoonten van de Belgen. 

                                                 
1 Bij gebrek aan recente en betrouwbare nationale gegevens, beperken we ons hier tot gegevens uit “Kankerincidentie in 
Vlaanderen 1997-1999”, Vlaams Kankerregistratienetwerk, VLK, 2002.  
2 Statistiek van de doodsoorzaken – 1997, NIS, 2003 
3 World Cancer Report, B.W. Stewart & P. Kleihues, IARC Press, Lyon, 2003 
4 Cancer: une mobilisation nationale, tous ensemble, Direction générale de la Santé Cellule Communication  
8, avenue de Ségur - 75007 Paris, 2003, pp 38 (http://www.ligue-cancer.asso.fr/Rubrique_Actus/plancancer24032003.pdf) 
5 Koninklijk Besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma oncologische 
basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend, Het Staatsblad 25/04/03, p. 22398 
6 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van 
biotechnologische uitvindingen, C. Picque en M. Verwilghen, doc. 50-1886. 



 
1. HET ZORGPROGRAMMA ONCOLOGIE 

 
De oprichting van het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma 
oncologie wil de kwaliteit van de behandeling van kankerpatiënten in België verbeteren. Het KB 
over deze zorgprogramma’s is een stap vooruit voor de organisatie van de medische zorg, maar 
de VLK beklemtoont het belang van het recht van kankerpatiënten op een optimale psychosociale 
begeleiding als wezenlijk onderdeel van een optimale medische zorg. 
 
De VLK vraagt: 
 
In het algemeen 

• het uitwerken van uitvoeringsbesluiten voor het zorgprogramma voor kinderoncologie en 
de gespecialiseerde zorgprogramma’s voor oncologie;  

• het uitwerken van wettelijke regelingen voor de opleiding en erkenning van de bijzondere 
beroepsbekwaamheid of beroepstitel van oncologisch verpleegkundige;  

• het uitwerken van specifieke erkenningcriteria en het normeren en financieren van 
voldoende personeel voor het oncologisch en/of hematologisch dagziekenhuis, rekening 
houdend met de specifieke behoeften van kankerpatiënten in behandeling. Momenteel 
worden deze dagcentra via ‘forfaits’ gefinancierd, wat aanleiding geeft tot de behandeling 
van zoveel mogelijk kankerpatiënten op korte tijd, zonder enige garantie voor de kwaliteit 
van de psychosociale en verpleegkundige zorgverlening; 

• een aangepaste financiering voor de voorbereiding en begeleiding van het ontslag van 
patiënten die zijn opgenomen in het zorgprogramma oncologie (conform de financiering 
voor deze opdracht binnen de geriatrische diensten van de algemene ziekenhuizen)7. Het 
beschikbare budget kan worden verdeeld over de ziekenhuizen volgens het aantal 
patiënten dat wordt opgenomen binnen het zorgprogramma oncologie en worden 
toegewezen aan de sociale dienst van het ziekenhuis. 

 
Met betrekking tot de psychosociale zorg 

• het normeren en financieren van voldoende personeel en middelen voor de psychosociale 
supportteams zodat alle kankerpatiënten er een beroep op kunnen doen. De normering 
kan worden gebaseerd op het aantal nieuwe kankerpatiënten dat het zorgprogramma per 
jaar behandelt. De psychosociale supportteams kunnen eventueel een uitbreiding zijn van 
de bestaande palliatieve supportteams, op voorwaarde dat deze teams over voldoende 
mensen en middelen beschikken om bovenop hun palliatieve functie ook de 
psychosociale begeleiding van kankerpatiënten te realiseren (cf. bijlage 3: ”Taakomschrijving en 
positionering van het psychosociale supportteam – Advies van de Werkgroep Psychosociale Zorg van de VLK);  

• een uitbreiding van het KB op de oncologische zorgprogramma’s met de verplichting om 
de organisatie van de psychosociale zorg voor kankerpatiënten te beschrijven in het 
multidisciplinair oncologisch handboek (cf. bijlage 3); 

• een wettelijke regeling om de psychosociale begeleiding en verpleegkundige zorg op een 
gelijkwaardige manier te evalueren als de medische behandeling en hiervoor een beroep 
te doen op deskundigen terzake (psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk 
werkers); 

• een uitbreiding van het KB over het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) met de 
verplichting om het psychosociaal supportteam en de huisarts uit te nodigen op het MOC, 
zodat zij desgewenst aanwezig kunnen zijn om psychosociale informatie te verstrekken bij 
de medische beslissingen die moeten worden genomen. 

 
2. DE PSYCHOSOCIALE RECHTEN VAN DE (EX-)KANKERPATIËNT EN ZIJN OMGEVING 
 

De belangrijkste knelpunten inzake de psychosociale rechten van de kankerpatiënten en van de 
mensen uit hun directe omgeving situeren zich op het vlak van het recht op sociaal welzijn, het 
recht op arbeid en op verzekering, het recht op continue psychosociale zorg en het recht op 
palliatieve zorg (cf. bijlage 2 voor het charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt).  

                                                 
7 25 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen 
van de ziekenhuizen, art. 42, 10e bewerking. 



 
Met betrekking tot het recht op sociaal welzijn 
 

De overheid heeft de voorbije jaren belangrijke inspanningen geleverd om de sociale 
omkadering voor patiënten te verbeteren. Voor kankerpatiënten betekent dit, dat er heel wat 
sociale voorzieningen bijgekomen zijn die de extra belasting die de behandeling van kanker 
voor elk gezin betekent, proberen op te vangen. Zo heeft het gezin recht op verhoogde 
kinderbijslag, wordt een bijkomende persoon ten laste gerekend voor de belastingen wanneer 
een kind kanker heeft, hebben de meeste werknemers recht op loopbaanonderbreking om 
een patiënt thuis te verzorgen, en is er het recht op palliatief verlof. De ziekteverzekering 
voorziet bovendien in een aantal gevallen in een verhoogde tegemoetkoming in terugbetaling 
van geneeskundige zorgen waardoor het remgeld voor medicatie en hospitalisatie vermindert. 
En recent is er de maximumfactuur, die er op termijn zou moeten voor zorgen dat de 
behandelingskosten voor iedereen betaalbaar blijven. 
 
 
Maar er blijven knelpunten bestaan en de bestaande sociale voorzieningen zijn ook niet voor 
iedereen gelijk. 
 
De VLK vraagt dat: 
 
• de reglementering m.b.t. loopbaanonderbreking voor de verzorging van een zwaar ziek 

gezinslid of familielid tot de 2e graad wordt vereenvoudigd en dat alle werknemers, 
onafhankelijk van de sector waarin ze werken, hierop een beroep kunnen doen (cf. bijlage 4 
voor een gedetailleerde uitleg); 

• de mogelijkheid wordt gecreëerd om loopbaanonderbreking te verlengen zolang de 
behandeling van de kankerpatiënt loopt, met een maximum van 5 jaar, en dat het 
vervangingsinkomen wordt verhoogd tot 82 % van het gemiddelde maandloon (cf. 
wetsvoorstel 50-16178 ); 

• het recht op verhoogde kinderbijslag – en daarmee samenhangend het recht op 
verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de geneeskundige zorgen – wordt 
toegekend voor de volledige duur van de behandeling van kinderen met kanker op basis 
van een medisch attest van de geneesheerspecialist met een bijzondere bekwaamheid in 
de oncologie. Deze rechten zouden moeten gelden zolang de ouders kinderbijslag krijgen 
voor het kind, en niet alleen voor kinderen tot 15 jaar;  

• de wet op de maximumfactuur wordt uitgebreid zodat de ziekteverzekering een volledige 
en sluitende bescherming biedt tegen de gevolgen van ziekte op het gezinsbudget. De 
VLK vraagt dat alle uitgaven voor noodzakelijke gezondheidszorg worden meegerekend 
in de maximumfactuur, zoals o.a. supplementaire persoonlijke bijdragen voor lang of  
herhaald verblijf in het ziekenhuis, voor medische voeding, voor alle medicatie, voor 
verplaatsingsonkosten naar het ziekenhuis i.f.v. therapie of controle, voor medisch 
verzorgingsmateriaal en voor prothesen. 

 
Met betrekking tot het recht op verzekering 

 
De antidiscriminatiewet is recent goedgekeurd en is in voege sinds 25 februari 2003. De 
consequente toepassing van deze wet zal echter de nodige inspanningen vragen. 
 
• De VLK vraagt voldoende middelen voor het Centrum voor Gelijke Kansen, om patiënten 

die zich benadeeld voelen en een klacht indienen, verder te helpen, zodat de wet ook 
voor chronisch zieken effectief en efficiënt kan worden toegepast.  

 
Indien blijkt dat de antidiscriminatiewet onvoldoende bescherming biedt voor (ex-) 
kankerpatiënten, en tot gevolg heeft dat ze zware gerechtelijke procedures moeten aangaan 
om aan te tonen dat zij geen verzekeringen kunnen afsluiten tegen redelijke voorwaarden 
en/of gediscrimineerd worden omwille van hun (chronische) ziekte, moeten er bijkomende 
wettelijke maatregelen worden uitgewerkt.  
 

                                                 
8 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking 
voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, Magda De Meyer   Hans Bonte   Jean-Marc Delizée   
Luc Goutry   Danny Pieters   Paul Timmermans   Annemie Van de Casteele   Jean-Jacques Viseur   Joos Wauters , doc. 50-
1617 



• De VLK vraagt dat het recht op een basispakket verzekeringen, voor iedereen wettelijk 
wordt geregeld, volgens het principe van solidariteit tussen verzekerden. Dit basispakket 
moet minstens een schuldsaldoverzekering, een hospitalisatieverzekering en zo mogelijk 
ook een autoverzekering en een reisverzekering bevatten, tegen betaalbare prijzen. 
Impliciet is aan het verzekeringsrecht de verzekeringsplicht voor de verzekeraars 
verbonden. Indien deze wettelijke regeling niet mogelijk blijkt met de privé-verzekeraars, 
worden best de sociale verzekeraars hiervoor ingeschakeld. 
 

Om rechtsgeldige verzekeringen af te sluiten, is de informatieplicht van de verzekeraar, naast 
die van de verzekerde, onvoldoende geregeld. Om schijnverzekeringen te vermijden pleit de 
VLK voor openheid bij het afsluiten van een verzekeringscontract.  
 
• De VLK vraagt een betere, meer evenwichtige wettelijke regeling terzake, waarbij niet 

alleen de verzekerde, maar ook de verzekeraar gehouden is tot informatieplicht.  
 

Met betrekking tot het recht op arbeid 
 
Fundamenteel heeft iedereen recht op arbeid. De werkgever kan zich momenteel echter 
beroepen op “medische overmacht” om een zieke werknemer te ontslaan die zes 
opeenvolgende maanden afwezig is wegens ziekte. In dit geval moet hij de ontslagen 
werknemer zelfs geen ontslagvergoeding betalen. Dit alles staat haaks op het recht op 
arbeid. Ook de antidiscriminatiewet lost dit probleem niet op. 
 
• Voor de VLK heeft een (ex-)kankerpatiënt recht op werk, op voortzetting of hervatting van 

zijn werk en op promotie volgens zijn mogelijkheden en ervaring. Hij heeft recht op een 
objectieve evaluatie die enkel gebaseerd is op zijn huidige geschiktheid voor een 
betrekking en niet op veronderstellingen over zijn ziekte en het verder verloop ervan. 

 
Met betrekking tot de continuïteit van de psychosociale zorg 

 
Wanneer een patiënt wordt opgenomen of uit het ziekenhuis wordt ontslagen, wordt (in 
beperkte mate) informatie over de medische en verpleegkundige toestand van de patiënt 
doorgegeven. Informatie over de psychosociale situatie van de patiënt stroomt echter 
onvoldoende door waardoor de continuïteit van de psychosociale zorg in het gedrang komt. 
 
• De VLK vraagt de verplichting om bij opname in of ontslag van de kankerpatiënt uit het 

ziekenhuis naast de medische en verpleegkundige gegevens, ook te rapporteren over de 
relevante psychosociale gegevens van de patiënt, met respect voor zijn privacy. 

• De VLK vraagt ook een vergoeding voor het gestructureerd overleg tussen het ziekenhuis 
en de thuiszorg waarbij een gezamenlijk zorgplan voor de thuissituatie wordt opgesteld. 
De organisatie hiervan kan uitgewerkt worden volgens het model van het multidisciplinair 
oncologisch consult.  

 
Met betrekking tot de palliatieve zorg 

 
De groeiende aandacht voor de palliatieve zorg heeft al veel problemen in de zorg voor 
kankerpatiënten in hun laatste levensfase opgelost. Er resten echter nog enkele belangrijke 
knelpunten, hoofdzakelijk op het vlak van de financiering van de palliatieve zorg. 
 
• De VLK vraagt een grondige evaluatie van het recht op palliatief thuiszorgforfait (487 € per 

maand, gedurende max. 2 maanden) zowel qua duur als qua bedrag, en een aanpassing 
van deze regelgeving conform de aangetoonde noden van deze patiënten. 

• De doorgevoerde besparingsmaatregel inzake het palliatief forfait voor zorgbehoevende 
patiënten (de zgn. B- en C-patiënten) in rustoorden voor bejaarden (ROB’s) en rust- en 
verzorgingstehuizen (RVT’s) moet worden herzien. Veel bejaarden overlijden in dit 
thuisvervangend milieu en hebben vaak nood aan palliatieve zorg. De huidige 0,24 € per 
bewoner (type B en C) per dag volstaat niet om het personeel continu bij te scholen in 
deze materie, waardoor het recht op palliatieve zorg voor deze patiënten in het gedrang 
komt. De financiering moet zo worden aangepast dat elk ROB/RVT een beroep kan doen 
op een palliatieve referentiefiguur (eventueel in netwerkverband) om de palliatieve 
zorgcultuur te implementeren. 

• De huidige subsidies voor de palliatieve netwerken moeten worden vervangen door een 
basissubsidie die voor elk netwerk gelijk is en daar bovenop een forfaitaire subsidie die 
gebaseerd is op het aantal inwoners per netwerk. De nieuwe vergoedingen moeten ook 



rekening houden met de indexaanpassingen en met de anciënniteit van het personeel. 
Omdat kleine netwerken onvoldoende betoelaagd worden, blijven zij momenteel 
aangewezen op financiële steun van de VLK-campagne ‘Kom op tegen Kanker’ (100.000 €  
voor de periode 2002-2003) om hun werking te kunnen blijven garanderen.9 

• De VLK vraagt ook een structurele subsidiëring voor dagcentra voor palliatieve zorg (i.p.v. 
de huidige experimentele subsidiëring via conventies) en de mogelijkheid voor alle 
netwerken om in hun regio een dagcentrum op te starten. Momenteel heeft het RIZIV 
maar met een beperkt aantal dagcentra een conventie afgesloten. De RIZIV-normering 
voor de dagcentra is bovendien veel te strikt en administratief onmogelijk ingewikkeld. 
Hierdoor kan een palliatief dagcentrum niet functioneren en haar meerwaarde niet 
bewijzen zonder bijkomende steun. Ook deze centra zijn aangewezen op de steun van de 
VLK-campagne ‘Kom op tegen Kanker’ (200.000 € in de periode 2002-2003) en andere 
solidariteitsacties om de werking te garanderen.10  

• Er zou een structurele financiering moeten komen voor de Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen. Op dit ogenblik is de federatie voor zijn werking voor een groot deel 
afhankelijk van het goede doel. Die werking houdt o.m. in: de coördinatie van de 
netwerken, de deskundigheidsbevordering van zorgverleners, wetenschappelijk werk, het 
opzetten van overlegplatforms voor de diverse settings van palliatieve zorgverlening en 
het formuleren van een ethisch denkkader.  

• Een elementaire cursus palliatieve zorg moet verplicht worden in het basiscurriculum van 
alle artsen om de kennis rond palliatieve zorg te verhogen en therapeutische 
hardnekkigheid tegen te gaan. 

 
3. HET OCTROORECHT OP MENSELIJKE GENEN EN HUN SEQUENTIES EN DE 

TOEGANKELIJKHEID VAN GENETISCHE TESTS  (Cf. bijlage 4 voor verdere details m.b.t. dit dossier.) 
 

In België krijgt één vrouw op tien borstkanker. Bij 5 tot 10 % van deze vrouwen is er sprake van 
een erfelijke aanleg voor deze ziekte. Op dit ogenblik zijn twee genen bekend – BRCA1 en 
BRCA2 – die een rol spelen bij het ontstaan van borstkanker. Vrouwen met een genmutatie lopen 
een risico van 60 tot 80% om ooit borstkanker te krijgen. In families waar vaak borstkanker 
voorkomt kan een DNA onderzoek uitwijzen of een vrouw drager is van het defecte gen. Dit 
onderzoek, dat in ons land gebeurt in de Centra voor Menselijke Erfelijkheid, kost de vrouw in 
kwestie 8,56 € remgeld en de ziekteverzekering 273,88 €.  
 
Het Amerikaanse bedrijf Myriad Genetics verkreeg in 2001 van het Europees Octrooibureau EPO 
patenten op BRCA1 en verwierf daarmee het alleenrecht om dit gen op afwijkingen te screenen. 
Het bedrijf kreeg zijn patenten op basis van een Europese richtlijn die het octrooieren van 
biotechnologische uitvindingen regelt. Het eist dat alle DNA-tests voortaan in de VS worden 
uitgevoerd en vraagt daarvoor een vergoeding van ongeveer 2.500 dollar per test. Indien deze 
tests voor terugbetaling in aanmerking worden genomen – wat op dit ogenblik nog niet zo is – zou 
dit het RIZIV jaarlijks minstens anderhalf miljoen € kosten voor borstkankertests alleen. 
 
De borstkankerpatenten van Myriad Genetics zijn geen alleenstaand geval. Het gaat hier duidelijk 
om een precedent. Biotechnologiebedrijven vragen vandaag bijna systematisch octrooien aan op 
de genetische kennis die ze verwerven. Als binnenkort ook andere genen en diagnostische 
methodes gepatenteerd worden, zal dit ons systeem van sociale ziekteverzekering zwaar 
ondermijnen. Als de Europese richtlijn ongewijzigd wordt omgezet in Belgische wetgeving, zet dit 
niet alleen het onderzoek naar erfelijke borstkanker op de helling maar ook het recht van iedereen 
op een degelijke en betaalbare gezondheidszorg.  
 
Daarom vraagt de VLK: 
 

• dat in de Belgische wetgeving wordt voorzien dat patenten niet van toepassing zijn als de 
volksgezondheid en ons systeem van sociale gezondheidszorg in het gedrang komt. Het 
wetsontwerp van minister van Economische Zaken Charles Picqué (50K1886) over de 
octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen, dat de Europese richtlijn wou 
omzetten in Belgische wetgeving, moet worden aangepast zodat het rekening houdt met 
de belangen van de patiënt.  

                                                 
9 Het betreft het palliatieve netwerk Zuid-Oost Vlaanderen en het netwerk Waasland. 
10 Het betreft de volgende dagcentra: Topaz, Coda, Behtanië en de nieuwere dagcentra in Brugge, Oostende, Antwerpen en 
Lier. 



 
Het wetsontwerp in kwestie beschermt de ziekteverzekering en de sociale gezondheids-
zorg in België niet tegen misbruik en hoge kosten als gevolg van monopolies op genen en 
genetische tests. België heeft het recht om bij artikel 5.2 te eisen dat een sequentie 
slechts vatbaar is voor octrooiering als ook een specifieke toepassing wordt voorgesteld. 
Dat betekent dat menselijke genen en hun sequenties niet octrooieerbaar zijn; 

 
• dat Belgische parlementsleden de Europese richtlijn opnieuw op de agenda brengen van 

de Europese Commissie en aandringen op een herziening van de richtlijn met beperking 
van de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen. De richtlijn maakt al een 
uitzondering op diagnostische methodes die worden toegepast op het menselijke of 
dierlijke lichaam, alleen is de omschrijving niet meer up-to-date. Het is belangrijk om aan 
recital 35 van de richtlijn specifiek genetische tests toe te voegen. Op die manier worden 
alle medische handelingen en diagnostische methodes uitgesloten van octrooiering. 
Patenten op afgeleide producten, medicijnen of diagnostische kits vormen geen probleem.  

 
De VLK stelt voor dat er een werkgroep wordt opgericht onder leiding van de kabinetten van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken om deze punten te realiseren. De VLK kent verschillende 
deskundigen in België die (inter)nationale erkenning genieten en stelt voor dat de werkgroep 
een beroep zou doen op hun expertise en dat zij gehoord zouden worden in het parlement. 

 
4. DE STRIJD TEGEN TABAKSGEBRUIK  
 

In het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling 2002 is tabaksconsumptie niet voor niets 
één van de 10 vraagstukken inzake duurzame ontwikkeling. Rokers sterven gemiddeld acht jaar 
vroeger dan niet rokers.11 Longkanker maakt bijna 20% van alle kankers uit bij mannen en 5 % 
van de kankers bij vrouwen.12 Jaarlijks sterven er 20.000 Belgen vroegtijdig ten gevolge van hun 
rookgedrag. België heeft de hoogste longkankersterfte bij mannen in de Europese Unie. 13 

 
In België worden de uitgaven voor de gezondheidszorgen in het kader van de ziekteverzekering in 
2003 op 14,6 miljard € begroot. Volgens buitenlandse studies vertegenwoordigen de kosten voor 
de ziekteverzekering als gevolg van roken 10 % van dit budget. Voor België betekent dit 1,46 
miljard €. De fiscale inkomsten uit de verkoop van tabak hebben de Belgische overheid in 2002 
meer dan 2 miljard € opgebracht. Tot dusver werden geen fiscale inkomsten uit tabaksverkoop 
overgeheveld naar tabakspreventie. 14 
 
Rokers kiezen er zelf voor hun gezondheid te schaden. Iedere roker schaadt echter ook de 
gezondheid van niet-rokers wanneer hij in hun bijzijn rookt. Samen met het Federaal Planbureau 
en de Wereldgezondheidsorganisatie beklemtoont de VLK het belang van de bescherming van de 
niet-rokers. In België verbiedt het KB van 15 mei 1990 het roken in bepaalde openbare plaatsen. 
Deze wet volstaat echter niet om de niet-rokers te beschermen. Zowel nationaal als Europees 
moet veel meer geld worden geïnvesteerd in (onderzoek naar) tabakspreventie en in de 
bescherming van niet-rokers.  
 
De VLK vraagt: 
 

• een significante en regelmatige verhoging van de taksen op tabaksproducten om het 
gebruik ervan verder te ontmoedigen; 

 
• de oprichting van een onafhankelijk tabakspreventiefonds met een minimum budget van 

12,5 miljoen € per jaar, zoals geadviseerd door de Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde. Dit fonds mag niet worden opgericht met geld van de tabaksindustrie, 
maar moet worden gefinancierd met overheidsgeld, bvb. geld uit de belasting op 
tabaksproducten. Het fonds moet bij wet als onafhankelijk orgaan worden opgericht. 
Tegelijkertijd moet er een samenwerkingsakkoord worden gesloten tussen de federale 
overheid en de gemeenschappen om een globale strategie voor de vermindering van 
tabaksgebruik te realiseren. 

                                                 
11 Een stap naar duurzame ontwikkeling? Federlaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002, Task Force Duurzame 
Ontwikkeling, Federaal Plan Bureau, 2003, pp. 217. 
12 Kankerincidentie in Vlaanderen 1997-1999, Vlaams Kankerregistratienetwerk, VLK, 2002, p18. 
13 Roken in België in 2002, L. Joossens, OIVO, 2003 
14 Roken in België in 2002, L. Joossens, OIVO, 2003 



(Deze eisen sluiten aan bij het memorandum van het Onderzoeksinstituut van de 
Verbruikersorganisaties (OIVO) en het wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds ter 
responsabilisering van de producenten en verdelers van tabak15, maar met als 
amendement dat het fonds niet mag worden gefinancierd door de tabaksindustrie); 

  
• een wettelijk rookverbod op binnenlandse reizigerstreinen. De regering kan hiervoor 

verder bouwen op het wetsvoorstel voor rookvrije treinen (doc. 2/157) 16 dat op 7 maart 
2002 werd goedgekeurd door de Senaat, maar niet meer aan bespreking toekwam in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de ontbinding van het Parlement; 

 
• een wettelijk rookverbod op de werkplek, door een aanpassing van de Codex over het 

Welzijn op het Werk (zoals reeds gerealiseerd in Finland, en binnenkort ook in Italië); 
 

• een wettelijke bescherming van ieder individu tegen onvrijwillig en passief roken in 
openbare plaatsen. Hiertoe moet de controle op de toepassing van het K.B. van 15 mei 
1990 onmiddellijk worden verhoogd; 

 
• een uitbreiding van het KB van 1990 om binnen afzienbare tijd tot een totaalverbod op 

roken in de horeca te komen. Een dergelijk verbod is al van kracht in New York, Los 
Angeles, San Francisco en Boston in de V.S., wordt begin 2004 van kracht in Noorwegen, 
is opgenomen in het Nederlandse regeerakkoord en wordt ook in Ierland besproken; 

 
• een initiatief van de Belgische regering om de jaarlijkse toelage van 1 miljard € van de 

Europese Commissie aan de tabaksteelt ongedaan te maken. Preventiecampagnes 
hebben immers geen zin wanneer de producenten van tabak gesubsidieerd worden. Deze 
toelage moet worden besteed aan preventie en aan de reconversie van de tabaksteelt; 
 

• een snelle ratificatie en uitvoering van de “Framework Convention on Tobacco Control”, 
die op 21 mei 2003 unaniem werd goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie; 

 
• geen aanpassing van de Belgische wet inzake het verbod op tabaksreclame, geen 

uitzondering op het reclameverbod voor de Grote Prijs Formule 1 van Francorchamps. 
 

5. BELEIDSADVIEZEN OVER VOEDING 
 

Op 28 maart 2003 is een nieuwe wet uitgevaardigd die de wet van 21 december 1998 over 
duurzame productie- en consumptiepatronen aanpast.17 In deze wet wordt een programma 
voorgesteld om het gebruik en de verkoop te beperken van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden met gevaarlijke stoffen, waaraan mens en leefmilieu kunnen worden blootgesteld. Om 
een doorgedreven pesticidenbeleid te voeren moet deze wet verder geconcretiseerd worden en 
moeten nog bijkomende maatregelen worden genomen. 
 
De VLK vraagt: 

 
• dat de reductiedoelstellingen waarnaar wordt verwezen in de wet van 28 maart 2003, 

minimaal beantwoorden aan de Pesticides Action Network Europe richtlijnen.18  Volgens 
de PAN – Europe richtlijn moet het gebruik van pesticiden met 25 % verminderen binnen 
5 jaar en met 50 % binnen 10 jaar; 

 
• dat België de afspraken nakomt die gemaakt zijn in het Verdrag van Stockholm inzake de 

beperking en stopzetting van productie en gebruik van persistente organische 
verontreinigende stoffen (POPs) om deze uit de voedselketen te weren;19 

 

                                                 
15 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds ter responsabilisering van de producenten en de verdelers van tabak, L. Paque, 
doc 50 2128 
16 Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen, F. Poty, doc. 2-157 
17 Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productienormen en bevordering van duurzame 
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, 28/03/2003 
18 Joint Stakeholders Declaration on the Commission Communication “Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use 
Of Pesticides”, 2002, PAN Europe Policy Papers, pp. 4 
19 Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, Besluit van de Raad van Europa, 14 mei 
2001. 



• dat er een bijkomende ecotaks op alle pesticiden komt om het gebruik ervan te 
ontmoedigen; 

 
• dat er een doorgedreven controle komt op de aanwezigheid van verboden middelen in 

voedingsstoffen; 
 

• dat jaarlijks voldoende middelen worden voorzien in de begroting om het voedingspatroon 
van de Belgische bevolking beter in kaart te brengen. Hiervoor zou er driejaarlijks een 
onderzoek moeten gebeuren naar de voedingsgewoonten, het voedingsevenwicht en de 
voedselveiligheid in België. In september 2002 heeft de federale overheid beslist het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de opdracht te geven hier rond een 
onderzoek op te zetten. Deze opdracht loopt echter af in oktober 2003. Een regelmatig 
voedselonderzoek is o.a. noodzakelijk om het effect van preventieprogramma’s en de 
realisatie van gezondheidsdoelstellingen te kunnen evalueren. 

 


