
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Brussel, december 2013

Terugbetaling van 
geneesmiddelen 
Performantie van het overheidsbeheer





Verslag goedgekeurd op 4 december 2013 door de algemene vergadering van het Rekenhof

Terugbetaling van 
geneesmiddelen
Performantie van het overheidsbeheer





Sa
m

en
va

tt
in

g





TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN / 5

Terugbetaling van  
geneesmiddelen
In 2011 heeft de Staat 2,77 miljard euro uitgegeven voor de terugbetaling van in apotheken afge-
leverde geneesmiddelen, goed voor 111,4 miljoen verpakkingen of 4,48 miljard dagdosissen voor 
de 5.872 geneesmiddelen op de lijst van de vergoedbare specialiteiten.

Het Rekenhof heeft het beheer van de overheid onderzocht en nagegaan of het terugbetalings-
beleid de doelstellingen inzake kwaliteit, doeltreffendheid, billijkheid en rationeel gebruik van de 
geneesmiddelen ondersteunt. Het heeft zich daarvoor gebaseerd op de aanbevelingen van inter-
nationale organisaties zoals de OESO, de WHO en de Europese Commissie om de performantie 
van het gezondheidsbeleid te verbeteren.

Beheersysteem en besluitvormingsproces

De terugbetaling wordt beheerd via een lijst van vergoedbare specialiteiten die evolueert naarge-
lang de aanvragen die de farmaceutische firma’s indienen. De vergoedingsbeslissingen houden 
rekening met een systeem van therapeutische klassen en vergoedingscategorieën. Dat systeem 
biedt de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) weinig middelen om innovatie aan 
te moedigen en om de ontwikkelingen van de lijst te oriënteren naar prioritaire doelstellingen 
inzake volksgezondheid.

Het vergoedingsbeleid wordt niet ondersteund door een actieplan dat precieze en meetbare 
doelstellingen nastreeft. De in de reglementering in aanmerking genomen performantie-indi-
catoren dekken slechts een beperkt gebied van dat beleid af; ze maken het niet mogelijk het 
systeem en de te verbeteren performanties volledig in kaart te brengen. Bij gebrek aan precieze 
en meetbare doelstellingen kunnen de performanties van het systeem niet periodiek opnieuw 
worden geëvalueerd en kan het optreden van alle actoren niet worden geheroriënteerd.

Ook de controleactiviteiten vertonen tekortkomingen. De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie 
en Controle (DGEC) van het RIZIV stelt vast dat sommige geneesheren de vergoedingsvoor-
waarden en de in de reglementering vastgelegde voorschrijfaanbevelingen niet naleven. Er werd 
echter geen individuele onderzoeks- en sanctieprocedure tegen de overtreders opgestart. Er 
werden geen indicatoren vastgelegd om de overconsumptie te kunnen controleren en bijgevolg 
werd er geen werk gemaakt van die controle. De controle die de adviserend geneesheren van 
de ziekenfondsen moeten uitvoeren, is niet altijd verzekerd. De Controledienst voor de Zieken-
fondsen moet in het kader van de in 1993 ingevoerde maatregelen tot responsabilisering van de 
ziekenfondsen de praktijken van de adviserend geneesheren evalueren, maar ook dat is nog niet 
gebeurd.

Het Rekenhof is van oordeel dat het beheersysteem, rekening houdend met al die beperkingen, 
niet volledig beantwoordt aan de aanbevelingen van de internationale organisaties. Het formu-
leert de aanbeveling om precieze en meetbare doelstellingen aan het vergoedingsbeleid te ver-
binden. Er zou op die basis voor elke actor van het systeem een concreet actieplan gedefinieerd 
moeten worden. De processen voor toelating tot terugbetaling zouden opnieuw moeten worden 
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onderzocht om aan te zetten tot meer innovatie en om de nieuwe ontwikkelingen te oriënteren 
naar de vastgelegde doelstellingen. In de therapeutische domeinen met de meeste vergoede 
behandelingen zou moeten worden nagedacht over een meer selectieve inaanmerkingneming, 
zonder de concurrentie op de geneesmiddelenmarkt te hinderen. De resultaten zouden regelma-
tig moeten worden opgevolgd, meer bepaald door meer systematische herzieningsprocedures 
en door een versterkte controle op het voorschrijfgedrag. Het actieplan van alle actoren zou dan 
periodiek kunnen worden aangepast via een regelmatige opvolging van de terugbetaling.

Het Rekenhof heeft bij zijn evaluatie van het beheersysteem meer bepaald de processen voor 
toelating tot terugbetaling onderzocht. De minister van Sociale Zaken beslist tot terugbetaling 
op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV (CTG). De CTG 
bestaat uit deskundigen aangewezen door de universiteiten, de verzekeringsinstellingen en de 
beroepsorganisaties van geneesheren en apothekers. De farmaceutische firma’s nemen aan haar 
vergaderingen deel met raadgevende stem.

De stemregels van de CTG vertonen enkele tekortkomingen. Heel wat vergoedingsvoorstel-
len werden goedgekeurd op basis van enkele positieve stemmen, terwijl een meerderheid zich 
onthouden had. Voor bepaalde geneesmiddelen heeft de CTG overigens geen voorstel kunnen 
aannemen en heeft de minister een beslissing moeten nemen zonder dat hij beschikte over de 
in de reglementering bepaalde basis. Tot slot hebben bepaalde leden aan de debatten van de 
CTG deelgenomen terwijl ze aangegeven hadden dat ze zich voor een belangenconflict geplaatst 
zagen.

Het Rekenhof beveelt verschillende wijzigingen in de stemregels aan, opdat elke terugbetalings-
beslissing zou worden gebaseerd op een voorstel van de CTG dat berust op een stevige consen-
sus die in volledige onafhankelijkheid werd bereikt.

Optimisalisatie van de prijzen

Volgens de statistieken van de OESO staat België op de vijfde plaats van 23 Europese landen 
inzake uitgaven per inwoner voor de aankoop van geneesmiddelen. Zowel voor de Staat als voor 
de patiënt is het belangrijk dat geneesmiddelen zo goedkoop mogelijk kunnen worden gekocht.

De prijs van geneesmiddelen wordt door de minister van Economie vastgelegd, op basis van een 
dossier dat wordt ingediend door de farmaceutische firma en waarin de therapeutische waarde 
van het product, de beknopte raming van de kostprijs ervan en de in andere Europese landen 
gehanteerde prijzen worden beschreven. In de praktijk steunt de beslissing meestal op een ver-
gelijking van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen en van de prijzen die in de andere Eu-
ropese landen worden gehanteerd. Aan de hand van de door de firma’s meegedeelde informatie 
kan men zich geen realistisch beeld vormen van de kostprijzen en de winstmarges van de firma’s. 
Nadat het geneesmiddel op de markt is gebracht, worden de in België gehanteerde prijzen niet 
regelmatig gecontroleerd.

Het Rekenhof is van oordeel dat op basis van de gegevens die de firma’s momenteel bezorgen, 
geen doeltreffende prijsregulering kan worden verzekerd. Het formuleert de aanbeveling de ge-
gevens die de FOD Economie gebruikt om de prijs van geneesmiddelen te bepalen, nauwkeuriger 
en betrouwbaarder te maken. Vervolgens zouden voor alle geneesmiddelen, zolang ze worden 
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gecommercialiseerd, de werkelijke prijzen die in België en Europa worden gehanteerd, regelma-
tig moeten worden opgevolgd.

De vergoedingsbasis wordt dan weer door de minister van Sociale Zaken vastgelegd op voorstel 
van de CTG. Ze moet de therapeutische waarde van het geneesmiddel weerspiegelen alsook de 
therapeutische en sociale behoeften waaraan het tegemoetkomt. Bij het vastleggen van die ba-
sis moet ook rekening worden gehouden met de budgettaire beperkingen. De firma moet vol-
gens de reglementering haar prijs op de vergoedingsbasis afstemmen.

Bij het bepalen van de vergoedingsbasis moet de CTG vaak opnieuw onderhandelen over de prijs 
van geneesmiddelen. Bij gebrek aan realistische gegevens over de kostprijs en de winstmarges 
van de farmaceutische firma’s kan ze zich geen nauwkeurig beeld vormen van de drempel waar-
onder de vergoedingsbasis de commerciële rendabiliteit van het geneesmiddel niet meer zou 
waarborgen. Het Rekenhof beveelt in dat opzicht aan informatie uit te wisselen tussen de CTG 
en de FOD Economie.

Voor oude geneesmiddelen geldt een systeem van automatische prijsdaling. Dat systeem ver-
betert de efficiëntie van de terugbetaling maar de impact ervan wordt tegengewerkt door de 
commercialisering van nieuwe geneesmiddelen. Er zou moeten worden nagedacht over een ma-
nier om het gebruik van geneesmiddelen die de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden, aan te 
moedigen. Daarvoor kan aan verschillende pistes worden gedacht, zoals het afstemmen van de 
vergoedingsbasis van alle vergelijkbare geneesmiddelen ongeacht de ouderdom ervan, of een 
meer selectieve vergoedbaarheid van recente vergelijkbare geneesmiddelen, zonder de concur-
rentie op de markt te belemmeren.

Kwaliteit

De kwaliteit is een essentiële doelstelling van het terugbetalingsbeleid. Volgens de reglemente-
ring moet de therapeutische waarde van geneesmiddelen in aanmerking worden genomen bij 
het bepalen van de vergoedingsbasis. Meestal wordt door klinische studies aangetoond dat ge-
neesmiddelen doeltreffend zijn in vergelijking met een placebo. Ze beantwoorden bijgevolg niet 
duidelijk aan de specifieke behoeften van de gezondheidsinstanties die, vooraleer ze een nieuw 
geneesmiddel voor terugbetaling toelaten, de therapeutische meerwaarde ervan ten opzichte 
van reeds vergoede geneesmiddelen moeten evalueren. Er zouden hogere eisen op het vlak van 
de klinische studies kunnen worden gesteld om de vergelijkingen tussen geneesmiddelen beter 
te onderbouwen.

Nadat een geneesmiddel op de markt is gebracht, is het essentieel de weldadige effecten of 
ongewenste bijwerkingen ervan in het oog te houden om de veiligheid en de doeltreffendheid 
van geneesmiddelen te meten. Dat gebeurt door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
en door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Tij-
dens de volledige duur van commercialisering van geneesmiddelen registreren de agentschap-
pen de verklaringen van ongewenste bijwerkingen door geneesheren, en meer recent ook door 
patiënten. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de geneesheren niet erg talrijk deelnemen aan die 
geneesmiddelenbewaking. Het beveelt aan de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorg te 
stimuleren om met het FAGG samen te werken.
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Die agentschappen verzamelen eveneens de periodieke veiligheids- en doeltreffendheidsstudies 
die de farmaceutische firma’s na de commercialisering moeten uitvoeren. Tot slot organiseren ze 
inspecties in de volledige productie- en distributieketen van geneesmiddelen.

De evaluaties door de agentschappen bij de commercialisering van een geneesmiddel worden 
niet meegedeeld aan de CTG. Hetzelfde geldt voor alle gegevens die nadien worden verzameld 
voor de opvolging van de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen.

Het FAGG zou de CTG alle informatie moeten bezorgen waarover het beschikt in verband met de 
veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen. Op die basis zou de CTG regelmatig haar 
evaluatie van de therapeutische waarde van geneesmiddelen moeten actualiseren en periodiek 
de vergoedingsbasis en -voorwaarden moeten herzien. Wat meer bepaald de innoverende en 
weesgeneesmiddelen betreft, zou een sanctie in de reglementering moeten worden overwogen 
om te waarborgen dat de voor farmaceutische firma’s verplichte herzieningsprocedure in acht 
wordt genomen.

Rationeel gebruik

Een rationeel gebruik van geneesmiddelen veronderstelt dat artsen en patiënten opteren voor 
geneesmiddelen met een adequate therapeutische werking, zonder overbodige uitgaven.

De overheid verspreidt via verschillende websites objectieve en onafhankelijke informatie om 
dat doel te bereiken. Het Rekenhof is van oordeel dat die informatie op één website zou moeten 
worden gecentraliseerd, op een meer rationele en gebruiksvriendelijke wijze.

De acties van de overheid worden afgeremd door de farmaceutische marketing. Het Rekenhof 
formuleert de aanbeveling het personeelsaantal van het FAGG dat de promotie voor geneesmid-
delen moet controleren, te verhogen. Er zou moeten worden nagedacht of de mecenaatpraktij-
ken in de controles van het agentschap kunnen worden opgenomen.

In het kader van de terugbetaling moedigt de reglementering de voorschrijvende artsen of de 
apothekers aan te kiezen voor passende geneesmiddelen die de beste prijs-kwaliteitverhouding 
bieden. De lijst van vergoedbare specialiteiten neemt in dat opzicht vergoedingsvoorwaarden 
en voorschrijfaanbevelingen op. Drie vierde van de in 2011 afgeleverde geneesmiddelen waren 
echter aan geen enkele voorwaarde of aanbeveling onderworpen. Voor bepaalde geneesmidde-
len heeft het RIZIV vastgesteld dat er veel meer werden geconsumeerd dan was geraamd bij de 
initiële beslissing tot terugbetaling. Het Rekenhof formuleert de aanbeveling regelmatig de ver-
goedingsbasissen en -modaliteiten ervan opnieuw te onderzoeken. Wanneer er sprake is van een 
hoog voorschrijfniveau dat niet kan worden verklaard door epidemiologische gegevens, zouden 
aanbevelingen of voorwaarden voor terugbetaling moeten worden opgelegd in het licht van de 
door de gezondheidsinstanties nagestreefde best practices, om een meer rationeel geneesmid-
delengebruik te verzekeren.

Die aanbeveling geldt speciaal voor antibiotica als tweede behandeling. Het Rekenhof is in dat 
verband van oordeel dat er terugbetalingsvoorwaarden of voorschrijfaanbevelingen zouden 
moeten worden opgelegd om reglementaire waarde te geven aan de aanbevelingen inzake best 
practices van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
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Er werden in 2012 dwingende maatregelen ingevoerd om het gebruik van de goedkoopste ge-
neesmiddelen te stimuleren. Ze zijn echter enkel gericht op twee gerichte therapeutische groe-
pen en het voorschrijven op basis van de internationale gemeenzame benaming, iets wat mo-
menteel niet courant is. In de reglementering wordt bepaald dat onnodig dure of overbodige 
voorschriften worden gecontroleerd en gesanctioneerd. Er werd echter op dat vlak vastgesteld 
dat er geen individuele controle is.

Het Rekenhof is van oordeel dat er werk moet worden gemaakt van een individuele controle bij 
de voorschrijvers om een zo rationeel mogelijk gebruik van geneesmiddelen te verzekeren.

Billijkheid

Het bedrag van de terugbetaling van geneesmiddelen wordt bepaald op basis van de ernst van de 
behandelde pathologie. Daarnaast zijn er twee maatregelen die de terugbetaling differentiëren 
naargelang van het sociale profiel en het inkomen van de patiënten. Zo biedt de verhoogde te-
gemoetkoming enerzijds de mogelijkheid het remgeld te verminderen voor bepaalde personen 
die aan sociale en financiële risico’s worden blootgesteld. Anderzijds beperkt het systeem van 
de maximumfactuur de gezondheidsuitgaven van gezinnen tot maximumbedragen die in ver-
houding staan tot hun inkomsten. Boven die maximumbedragen neemt de verzekering gezond-
heidszorg alle kosten ten laste.

Niet-terugbetaalde geneesmiddelen worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing 
van de maximumfactuur. Het bijzonder solidariteitsfonds kan tussenkomen in bepaalde specifie-
ke gevallen. Buiten die gevallen laat de reglementering geen enkele financiële tegemoetkoming 
toe voor medicamenten die niet zijn opgenomen in de lijst van vergoedbare specialiteiten. Die 
toestand garandeert niet dat iedereen toegang heeft tot een gelijkwaardig zorgniveau.

Er zou een nieuwe terugbetalingscategorie kunnen worden overwogen om de terugbetaling bil-
lijker te maken. De geneesmiddelen zouden niet bij aankoop terugbetaalbaar zijn, maar in aan-
merking worden genomen bij de toepassing van de maximumfactuur. De CTG zou de geneesmid-
delen die aan een duidelijke therapeutische behoefte beantwoorden en waarvoor momenteel 
geen enkele tenlasteneming door de overheid bestaat in die categorie kunnen opnemen.

De antwoorden van de minister van Sociale Zaken en de minister van Economie worden in de 
verschillende delen van dit verslag aangehaald en opgenomen als bijlagen 1 en 2.
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1.1 Context

In 2001 werd het geneesmiddelenbeleid hervormd om het verzorgingsaanbod kwalitatiever, 
doeltreffender en beter toegankelijk te maken.

Die hervorming ging uit van een kritische balans: het geneesmiddelenbudget werd elk jaar 
ruim overschreden en de actoren uit de sector konden tegenover de spectaculaire groei van 
de uitgaven geen kwalitatief betere verzorging stellen1. De administratieve structuren wer-
den te ingewikkeld geacht en de procedures te tijdrovend. De beslissingen tot terugbetaling 
waren niet transparant aangezien de motivering ervan niet werd gepubliceerd.

Wat de administratieve procedures betreft, moest de hervorming in eerste instantie de 
goedkeuring en de herziening van de terugbetaling vlotter laten verlopen. Bij het RIZIV 
werd een Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) in het leven geroepen ter 
vervanging van de Geneesmiddelencommissie en de Technische Raad voor Farmaceutische 
Specialiteiten, die vroeger de terugbetalingsaanvragen moesten behandelen.

De adviezen van de nieuwe commissie moesten gebaseerd zijn op meer volledige informatie 
en wetenschappelijk bewijs.

De beslissingen tot terugbetaling moesten zorgen voor een betaalbare prijs van de genees-
middelen voor de patiënt en farmacotherapeutische innovaties stimuleren.

Voorts was de hervorming ook gericht op de praktijken van de geneesheren, met de be-
doeling hen aan te sporen zich te baseren op de bewezen therapeutische waarde en die 
geneesmiddelen voor te schrijven die de beste prijs/kwaliteit-verhouding bieden. Bedoeling 
was met name dat er meer generische geneesmiddelen en kopieën werden voorgeschreven. 
Richtlijnen voor de medische praktijken en opvolging van het voorschrijfgedrag moesten 
leiden tot een rationeler gebruik van de geneesmiddelen. De minister van Sociale Zaken 
stelde in de algemene beleidsnota voor een a posteriori evaluatie te lanceren en vervolgens 
te overwegen de geneesheren financieel te responsabiliseren voor hun voorschrijfgedrag.

Het nieuwe beleid richtte zich ook tot de apothekers. Bedoeling was te komen tot meer 
gebruiksadvies over de geneesmiddelen, meer geneesmiddelenbewaking, meer toezicht op 
de werkelijke inname van de geneesmiddelen en meer overleg met de geneesheren en zie-
kenhuizen. Ter compensatie zou de toegekende financiële marge om de geneesmiddelen te 
verdelen, worden aangepast, weliswaar gekoppeld aan een resultaatsverbintenis, gemeten 
aan de hand van objectieve en verifieerbare criteria, in het kader van een systeem van fi-
nanciële responsabilisering.

Er werd voor gezorgd dat de geneesmiddelen toegankelijker werden in het meer globale 
kader van het beleid geneeskundige verzorging. Zoals bij de andere uitgaven in de gezond-

1 Parl. St. Kamer, 15 november 2000, DOC 50 905/021, Beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen 
voor het begrotingsjaar 2001, p. 63, punt 4.3.1. “Een vernieuwd geneesmiddelenbeleid”, www.dekamer.be/FLWB/
PDF/50/0905/50K0905021.pdf.



20

heidszorg werd voor de geneesmiddelen voorzien in een verhoogde terugbetaling voor ver-
zekerden die in een precaire financiële toestand2 verkeren.

Het vernieuwde geneesmiddelenbeleid werd omgezet in wetten en reglementen die in 20013 
werden goedgekeurd en herhaaldelijk werden aangepast om tot betere resultaten te komen.

1.2 Draagwijdte en motivering van de audit

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de overheid de terugbetaling van geneesmiddelen be-
heert in het kader van dat vernieuwde beleid.

Zijn onderzoek richtte zich op de terugbetalingsbeslissingen en de opvolging daarvan. Het 
beleid voor de vaststelling van de prijzen van geneesmiddelen en het volksgezondheids-
beleid kwamen aan bod voor zover ze een invloed hadden op de terugbetalingsbeslissing.

De geneesmiddelen die in de ziekenhuizen worden toegediend, en meer bepaald de in-
noverende geneesmiddelen, worden geselecteerd volgens specifieke regels. De regels die in 
de ziekenhuizen worden gehanteerd, werden niet geëvalueerd in het kader van deze audit.

Het Rekenhof wil met zijn aanbevelingen bijdragen tot een betere sturing van het systeem.

1.3 Onderzoeksvragen

Om het terugbetalingsbeleid van geneesmiddelen te evalueren, stelde het Rekenhof de vol-
gende vier onderzoeksvragen:

Vraag 1: Hoe heeft de overheid haar strategie voor de terugbetaling van geneesmiddelen 
bepaald?

• Heeft ze voor haar terugbetalingsbeleid van geneesmiddelen duidelijke en meetbare 
doelstellingen gedefinieerd?

• Houdt het terugbetalingsbeleid rekening met de algemene doelstellingen voor de volks-
gezondheid?

• Werd de verantwoordelijkheid van elke actor om de doelstellingen te bereiken gepreci-
seerd?

Deze vragen worden in hoofdstuk 6 onderzocht.

2 Wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, program-
mawet van 27 december 2006 en koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 1 en 19, van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en 
tot invoering van het OMNIO-statuut.

3 Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en koninklijk besluit van 21 decem-
ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.
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Vraag 2: Wordt het terugbetalingsbeleid gevoerd volgens de internationaal erkende be-
heersnormen (PDCA – kwaliteitscirkel: Plan-Do-Check-Act)? 

• Kaderen de praktijken van de verschillende actoren in een welbepaald actieplan dat in 
het licht van de doelstellingen werd vastgelegd?

• Meet de overheid de performantie van dat beleid via een geheel van indicatoren die het 
mogelijk maken na te gaan en te analyseren welke vooruitgang werd geboekt om de 
doelstellingen te behalen?

• Leidt de performantiemeting tot een aanpassing van de praktijken van de verschillende 
actoren?

De evaluatie van het beheersysteem wordt eveneens in hoofdstuk 6 voorgesteld.

Vraag 3: Worden het terugbetalingsbeleid en de regulering van de geneesmiddelenprijzen 
gevoerd vanuit de bekommernis de patiënt en de ziekteverzekering zo weinig mogelijk te 
laten betalen?

Hoofdstuk 4 gaat nader in op het beleid van de prijsstelling van de geneesmiddelen. Het 
promoten van de goedkoopste geneesmiddelen heeft eveneens een weerslag op de prijzen, 
maar wordt afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 7 bij de maatregelen die moeten zorgen 
voor een rationeel gebruik van de geneesmiddelen.

Vraag 4: Draagt het terugbetalingsbeleid bij tot de kwaliteit van de verbruikte geneesmid-
delen, tot een gelijkwaardig niveau van gezondheidszorg voor de hele bevolking en tot een 
rationeel gebruik van de geneesmiddelen?

Elk van deze doelstellingen wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. Hoofdstuk 3  
beschrijft en evalueert de acties van de gezondheidsinstanties om de kwaliteit van de te-
rugbetaalde geneesmiddelen te verzekeren. Hoofdstuk 7 concentreert zich op de acties die 
worden gevoerd om tot een rationeel gebruik van de geneesmiddelen te komen en hoofd-
stuk 8, tot slot, evalueert of het terugbetalingssysteem billijk is.

1.4 Auditmethode

Om het beheerskader te evalueren heeft het Rekenhof de basisinformatie vergaard bij het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Controledienst van de Zieken-
fondsen (CDZ) en de FOD Economie. Het gaat om de wettelijke bepalingen, de notulen van 
de vergaderingen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), de organi-
grammen, de activiteitenverslagen en alle nota’s of administratieve verslagen in verband 
met het beheer van de geneesmiddelensector. Interviews bij de Dienst Geneeskundige Ver-
zorging van het RIZIV en het FAGG hebben de beschikbare informatie aangevuld.

De terugbetalingsbeslissingen en de opvolging ervan werden onderzocht op basis van de 
dossiers in de “top 20” van de farmaceutische specialiteiten die het RIZIV voor 2009 had op-
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gesteld4. Het gaat om specialiteiten die in dat jaar tot de meeste uitgaven voor de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering hebben geleid. Het Rekenhof heeft voor die specialiteiten onder-
zocht hoe de verkoop op de Belgische markt werd toegelaten, hoe de prijs werd vastgelegd, 
hoe tot terugbetaling werd beslist en hoe dat werd gemotiveerd en tot slot, hoe het gebruik 
van het geneesmiddel werd opgevolgd. Vertrekkende van die twintig specialiteiten heeft 
het Rekenhof zijn onderzoek uitgebreid tot een aantal andere beschikbare behandelingen, 
zoals de generische geneesmiddelen met dezelfde actieve bestanddelen.

1.5 Auditnormen

Op basis van de vergaarde informatie evalueert de audit in hoeverre het beheer van de Bel-
gische overheid beantwoordt aan de goede praktijken die de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO)5 en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO)6 
aanbevelen.

De OESO, de WHO en de Europese Commissie bestuderen al meer dan tien jaar de gezond-
heidssystemen om de performantie ervan te verbeteren en tegelijkertijd de groei van de 
uitgaven in de hand te houden.

De doelstellingen die ze als prioritair beschouwen in de gezondheidssector stemmen goed 
overeen met de doelstellingen die in België werden vastgelegd voor het vernieuwde genees-
middelenbeleid:

• kwaliteit van de verzorging in een breed kader, rekening houdend met sociale, economi-
sche en milieubekommernissen alsook met de veiligheid van geneesmiddelen;

• billijkheid in de zin dat de hele bevolking toegang heeft tot een gelijkwaardig niveau van 
gezondheidszorg;

• rationeel gebruik van de geneesmiddelen.

De internationale instellingen raden in hun aanbevelingen een systeem aan voor perfor-
mantiebeheer waarin het optreden van alle tussenkomende partijen wordt gepland, gecon-
troleerd en periodiek wordt aangepast in het licht van relevante indicatoren. Die aanbeve-
lingen vormen de referentienormen voor de audit.

4 In dit verslag zullen de termen “farmaceutische specialiteiten” en “geneesmiddelen” zonder onderscheid door el-
kaar worden gebruikt. In de wetgeving en de reglementering wordt nu eens de ene term en dan weer de andere 
gebruikt. Zo spreekt het koninklijk besluit van 21 december 2001, dat de essentiële grondslag voor de vergoeding 
vormt, over “farmaceutische specialiteiten”, maar spreekt de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering over 
“geneesmiddelen”. In het wettelijk referentiekader van het FAGG in verband met kwaliteit en veiligheid spreekt 
men van “geneesmiddelen voor menselijk gebruik” of ook van “geneesmiddelen die aan een voorschrift zijn onder-
worpen”.

5 De WHO groepeert 192 staten en leidt de werkzaamheden van de Verenigde Naties op het vlak van gezondheid.
6 De OESO groepeert 34 geïndustrialiseerde en democratische landen. Haar opdracht bestaat erin elk beleid te pro-

moten dat het economisch en sociaal welzijn waar ook ter wereld kan verbeteren. 



TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN / 23

1.6 Tijdschema van de audit

9 augustus 2011 Aankondiging van de audit aan de minister van Sociale Zaken, 
de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, de adminis-
trateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invali-
diteitsverzekering en de voorzitter ad interim van het directie-
comité van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

September 2011  
– december 2012

Auditwerkzaamheden bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en In-
validiteitsverzekering, het Federaal Agentschap voor Genees-
middelen en Gezondheidsproducten, de Controledienst der 
Verzekeringen en de FOD Economie

29 mei 2013 Verzending van het voorontwerp van verslag aan de adminis-
trateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Inva-
liditeitsverzekering en aan de voorzitter ad interim van het 
directiecomité van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie

8 juli 2013 Antwoord van de administrateur-generaal van het Rijksinsti-
tuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

11 september 2013 Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van Sociale 
Zaken en aan de minister van Economie

8 oktober 2013 Antwoord van de minister van Sociale Zaken

28 oktober 2013 Antwoord van de minister van Economie

1.7 Antwoord van de administratie

Het RIZIV is het eens met de meeste opmerkingen, conclusies en aanbevelingen in het voor-
ontwerp van verslag van het Rekenhof.

Het instituut formuleert in zijn antwoord enig voorbehoud over het beperkte karakter van 
de steekproef die voor de analyses werd geselecteerd. Het is van oordeel dat het niet de 
mogelijkheid heeft bepaalde opmerkingen en aanbevelingen over specifieke geneesmid-
delen te verifiëren en te beoordelen omdat het Rekenhof niet de naam van de specialiteiten 
vermeldt in zijn verslag. Het instituut formuleert tot slot verschillende technische opmer-
kingen die in het verslag werden geïntegreerd.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie heeft niet gereageerd op het 
voorontwerp van verslag dat het Rekenhof hem had toegezonden.
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1.8 Antwoord van de betrokken ministers

De minister van Sociale Zaken onderschrijft grotendeels de analyse en de aanbevelingen 
van het Rekenhof. Ze sluit zich aan bij de adviezen van het RIZIV en legt de nadruk op een 
aantal nieuwe ontwikkelingen. Deze elementen werden opgenomen in dit verslag.

De minister van Economie heeft de opmerkingen meegedeeld van de Prijzendienst van de 
FOD Economie in verband met het beleid van de prijsstelling van de geneesmiddelen. Deze 
commentaar werd in hoofdstuk 4 van dit verslag opgenomen.
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2.1 Globale Belgische en Europese farmaceutische uitgaven

Volgens de statistieken van de OESO voor 20117 bekleedt België op 23 Europese landen de 
vijfde plaats wat betreft de uitgaven per inwoner voor de aankoop van farmaceutische spe-
cialiteiten. De uitgaven liggen lager dan in Griekenland (-6,3 %), Ierland (-2,6 %), Frankrijk 
(-1,6 %) en Duitsland (-0,3 %), maar duidelijk hoger dan in Noorwegen (+62,7 %), Nederland 
(+31,6 %) of Oostenrijk (+18,4 %).

De Belgische uitgaven voor geneesmiddelen zijn jaarlijks met gemiddeld 3,27 % gestegen 
tussen 2003 en 2011, een stijging die lager ligt dan het Europese gemiddelde8 (4,21 %). Om 
een idee te geven van het verschil met de andere landen: in Ierland is er een jaarlijkse 
gemiddelde groei van 8,82 % en in Duitsland van 5,28 %, terwijl die groei in Noorwegen 
slechts 1,17 % bedraagt. In Italië stelt men een daling vast van 0,16 %.

Tabel 1 –  Evolutie 2003-2011 van de globale uitgaven voor geneesmiddelen per inwoner in 23 Euro-
pese landen (in US-dollar KKP9)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Griekenland 413 460,1 505 591,8 676,5 - 829 739 673,4

Ierland 379,8 431,5 479,5 548,9 607 652,9 660,9 686,4 647,7

Frankrijk 498,5 522,7 550,9 568,8 602,8 613,5 632,4 634,5 641,1

Duitsland 444,8 438,3 505,3 525,8 558,9 595,1 629 640 632,6

België 500,1 525,7 539,1 545,4 566,4 607,9 625,8 626,2 630,9

Hongarije 351 373,4 434,9 468,1 444,2 474,4 506,9 538,4 564

Spanje 430,2 445,9 463,5 496,5 520,7 554,2 580,2 - 535,8

Oostenrijk 423,1 441,8 447,2 482,2 511,4 548,2 527,6 525,3 533,1

Zwitserland 401,1 415,1 426,5 442,2 470,9 500,1 520,4 510,4 530,7

Slovakije 304,5 331,3 363,1 401,7 452,3 514,3 548,9 554,2 525

Italië 493,7 503,9 507,3 540,2 534,9 537,8 530,3 510,8 487,3

Nederland - - - - 458,2 468,4 473,3 481,2 479,3

Zweden 385 399,8 395,6 427,9 449 471,7 473 474,4 474

Slovenië 361,6 384,9 408,3 430,2 421,7 446,5 470,6 471,9 471,3

Portugal 393,9 421,9 459 489,2 509 517,5 522,3 508,1 469

Finland 355,4 392,8 413,1 405,2 430,4 467 464,9 452 446,2

Republiek Tsjechië 323,9 343,9 365,4 354,5 356,3 359,9 396,8 374,7 394,2

Noorwegen 354,4 383,5 389,3 399,8 393 395,4 389 394,9 387,7

Luxemburg 367,3 390,6 380,2 405,4 407,8 406 - - -

Verenigd Koninkrijk 312,9 337,2 345,6 363,5 366 369,4 - - -

Polen 226,3 238,9 240 254,3 263,6 284,9 312,7 314,8 326,3

7 OESO, Gegevensbank over de gezondheid 2012, Vaak gevraagde gegevens, http://www.oecd-ilibrary.org/social-
issues-migration-health/health-key-tables-from-oecd_20758480, zie onder”Pharmaceutical expenditure per ca-
pita, at current prices and PPPs”.

8 Gemiddelde berekend voor de landen die het bedrag van hun farmaceutische uitgaven voor 2003 en 2011 aan de 
OESO hebben toegezonden.

9 De KKP-dollar is een monetaire waarde gemeten in koopkrachtpariteit.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Denemarken 256,8 266,4 265,7 297,1 320,5 324,2 321,3 330,9 -

Estland 160,7 192,6 198,5 226,2 238,7 276,9 325,4 281,8 279,8

Bron: gegevensbank van de OESO over de gezondheid 2012

2.2 Belgische overheidsuitgaven voor de terugbetaling van geneesmid-
delen

In 2011 heeft de Belgische Staat 4,12 miljard euro uitgegeven voor de terugbetaling van ge-
neesmiddelen, d.i. 16,86 % van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg. Deze cijfers die 
het RIZIV heeft opgetekend, omvatten ook de geneesmiddelen die in de ziekenhuizen wor-
den toegediend en die buiten deze audit vallen. Om zich specifiek op de ambulante sector 
te concentreren, is het Rekenhof uitgegaan van de 2,77 miljard euro aan overheidsuitgaven 
die in Farmanet10 werden geregistreerd dankzij de streepjescodes op alle geneesmiddelen 
die in de apotheken worden afgeleverd.

De overheidsuitgaven voor de terugbetaling van geneesmiddelen zijn in de periode tus-
sen 2003 en 2011 met 46,49 % gestegen, met een jaarlijkse gemiddelde groei van 5,81 %. 
Deze stijging is groter dan de stijging van de globale farmaceutische uitgaven per inwoner 
(+3,29 %), wat betekent dat de overheid een steeds groter deel van de globale farmaceuti-
sche uitgaven financiert.

De overheidsuitgaven voor geneeskundige verzorging namen tussen 2003 en 2011 een 
steeds grotere plaats in van het bruto binnenlands product. Dat is niet het geval voor de 
overheidsuitgaven voor geneesmiddelen waarvan de toename vergelijkbaar is met die van 
het BBP. Tijdens dezelfde periode vertegenwoordigen ze immers een deel van het BBP dat 
tussen 0,98 en 1,15 % blijft. De uitgaven voor geneeskundige verzorging en de uitgaven voor 
geneesmiddelen zijn in vergelijking met het BBP jaarlijks als volgt geëvolueerd:

10 Farmanet registreert alle gegevens over de terugbetaalbare specialiteiten die in een apotheek worden verkocht via 
streepjescodes op de geneesmiddelenverpakking, de streepjescode op het doktersvoorschrift en de SIS-kaart van 
de patiënt (cf. 6.3.1).
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Tabel 2 –  Evolutie tussen 2003-2011 van de overheidsuitgaven voor geneeskundige verzorging en 
voor geneesmiddelen in vergelijking met het bruto binnenlands product (in miljoen euro)

Jaar BBP
Geneeskundige verzorging Geneesmiddelen

Bedrag % van 
het BBP

Jaarlijkse 
groei Bedrag % van het 

BBP
Jaarlijkse 

groei

2003 276.157 15.383 5,57 % 2.813 1,02 %

2004 291.287 16.771 5,76 % 9,02 % 3.096 1,06 % 10,09 %

2005 303.435 17.250 5,68 % 2,85 % 3.170 1,04 % 2,39 %

2006 318.829 17.735 5,56 % 2,81 % 3.136 0,98 % -1,09 %

2007 335.815 18.873 5,62 % 6,42 % 3.361 1,00 % 7,19 %

2008 346.375 20.704 5,98 % 9,70 % 3.751 1,08 % 11,59 %

2009 340.777 22.128 6,49 % 6,88 % 3.904 1,15 % 4,08 %

2010 356.125 22.823 6,41 % 3,14 % 4.013 1,13 % 2,79 %

2011 369.836 24.433 6,61 % 7,05 % 4.120 1,11 % 2,67 %

Bron: RIZIV (uitgaven voor geneeskundige verzorging en voor geneesmiddelen), OESO (bruto binnen-
lands product - uitgavenoptiek)11

2.3 Wettelijk kader

De beslissingen over de terugbetaling worden geregeld door de wet van 14 juli 1994 be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en het 
uitvoeringsbesluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en 
voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. Dat besluit legt 
ook de modaliteiten vast voor de herziening van de beslissingen tot terugbetaling.

De modaliteiten voor de terugbetaling van geneesmiddelen worden ook geregeld door het 
koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de recht-
hebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.

Artikel 37 van de bovenvermelde wet van 1994 voorziet in een regeling voor verhoogde 
tegemoetkoming ten voordele van verschillende categorieën verzekerden met een precaire 
financiële situatie.

De wet van 5 juni 2002 stelt het systeem van de maximumfactuur in, een systeem van so-
ciale franchise waardoor de sociaalverzekerde geen remgeld voor de rest van het jaar moet 
betalen zodra hij een maximumbedrag aan gezondheidsuitgaven heeft bereikt.

Een speciaal solidariteitsfonds werd opgericht door de programmawet van 22 decem-
ber 1989. Dat fonds komt geval per geval tussen voor uitzonderlijke geneeskundige of far-
maceutische prestaties die niet worden vergoed (cf. 8.2.3).

11 OESO, OECD StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=en&SubSessionId=0278253e-1ce4-4ef3-bb98-
492c09386c7a&themetreeid=15.
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Tot slot wordt de prijsstelling van geneesmiddelen geregeld door de programmawet van 
22 december 1989 (titel VI, artikelen 313 e.v.). Daarvoor is de minister van Sociale Zaken be-
voegd, die zijn beslissing neemt na advies van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische 
Specialiteiten ingesteld door het koninklijk besluit van 8 augustus 1975.

Voor terugbetaalbare geneesmiddelen wordt een systeem van automatische prijsverlaging 
opgelegd door artikel 56 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 (cf. 4.3). Artikel 
35ter van de wet van 14 juli 1994 bepaalt overigens de prijs van de generische geneesmid-
delen.

2.4 Actoren van het geneesmiddelenbeleid

De geneesmiddelensector valt onder de bevoegdheid van drie verschillende beleidsdomei-
nen: het volksgezondheidsbeleid, het economisch beleid en het terugbetalingsbeleid (zie 
ook verder grafiek 1).

2.4.1 Kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen
Op het vlak van de volksgezondheid moeten de kwaliteit en de veiligheid van gecommer-
cialiseerde geneesmiddelen permanent worden verzekerd. Dit behoort tot de bevoegdheid 
van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Federaal Agentschap voor Genees-
middelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Die agentschappen verspreiden bovendien de 
officiële wetenschappelijke informatie over geneesmiddelen. Hun optreden wordt in detail 
beschreven in hoofdstuk 3.

2.4.2 Prijsstelling
De vastlegging van de prijzen van geneesmiddelen valt onder het economisch beleid. De 
minister van Economie legt de prijs van geneesmiddelen vast op voorstel van de Prijzen-
dienst van de FOD Economie. Deze dienst behandelt de aanvragen van de farmaceutische 
firma’s tot vaststelling of verhoging van de prijs van een geneesmiddel. Hij stelt een voor-
stel tot aanvaarding van de prijs op en kan zich daarvoor baseren op de adviezen van de 
leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten die is opgericht bij 
de FOD Economie12. Volgens haar organieke reglementering onderzoekt die commissie alle 
vragen over de prijs van geneesmiddelen, volgt ze de toestand op van de prijzen van genees-
middelen in de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap en formuleert ze de 
voorstellen die ze nuttig acht aan de minister. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de 
vaststelling en de controle van de prijzen.

2.4.3 Terugbetaling
Het terugbetalingsbeleid wordt bij het RIZIV beheerd, waar het onder verschillende orga-
nen valt.

12 Koninklijk besluit van 8 augustus 1975 tot oprichting van een Prijzencommissie voor de Farmaceutische Speciali-
teiten. De commissie telt 23 leden. Op dit moment is de voorzitter, die wordt benoemd door de minister bevoegd 
voor Economie, een universitair deskundige op het vlak van economie. De leden vertegenwoordigen de vakver-
enigingen (drie), de verzekeringsinstellingen (drie), de gezinsbelangen (één), de verbruikerscoöperaties (één), de 
nijverheid (acht in totaal, waarvan vier voor de industrie en de invoer, twee voor de specifieke sector van de farma-
cie, één voor de groothandel en één vertegenwoordiger van de middenstand). Vier leden vertegenwoordigen de 
overheid (afgevaardigden van de FOD Volksgezondheid, Sociale Zaken, Middenstand en Economie).
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2.4.3.1 Bepaling van de doelstellingen en sturing van de terugbetaling
De Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV is een 
paritair beheersorgaan dat is samengesteld uit twintig leden die enerzijds de overheid en de 
verzekeringsinstellingen en anderzijds de sociale partners vertegenwoordigen. De zorgver-
strekkers worden er door acht leden met raadgevende stem vertegenwoordigd.

De algemene raad bepaalt de algemene beleidslijnen13 en zorgt voor de opvolging ervan 
op basis van de jaarverslagen van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) en de 
Landsbonden van Ziekenfondsen, van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 
(DGEC) en van de Dienst voor Administratieve Controle. Hij brengt bij de minister van So-
ciale Zaken verslag uit over de maatregelen die hij heeft genomen of voorstelt.

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV neemt de be-
slissingen die rechtstreeks verband houden met de zorgverstrekkers en de geneeskundi-
ge verstrekkingen. Het bestaat uit 42 leden die de verzekeringsinstellingen en de zorg- 
verstrekkers paritair vertegenwoordigen. De sociale partners zijn vertegenwoordigd door 
zes extra leden die raadgevende stem hebben.

Dat comité is onder meer bevoegd om interpretatieregels te formuleren. Voor geneesmidde-
len kunnen die regels worden vastgelegd op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Ge-
neesmiddelen (CTG). De opdrachten van het Comité van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging worden ondersteund door het departement Beleids- en Beheersondersteuning.

Bij de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV werd een Wetenschappelijke Raad 
ingesteld. Deze moet erover waken dat de terugbetaling van geneesmiddelen zo doeltref-
fend, zuinig en kwaliteitsvol mogelijk gebeurt.

Deze wetenschappelijke raad bestaat uit een Comité Evaluatie Medische Praktijk inzake Ge-
neesmiddelen (CEG) bestaande uit zestien leden, waaronder zeven geneesheren die door 
de Belgische universiteiten worden gekozen en negen geneesheren of apothekers die door 
de verzekeringsinstellingen worden aangewezen14. Dat comité organiseert consensusver-
gaderingen na afloop waarvan het goede praktijken voor het voorschrijven van geneesmid-
delen definieert. Het definieert geneesmiddelengroepen waarvan het voorschrijven en de 
terugbetaling statistisch zullen worden opgevolgd. Het is tot slot belast met het vaststellen 
van indicatoren die door het RIZIV zullen worden gebruikt om a posteriori na te gaan of de 
voorschrijfaanbevelingen werden nageleefd.

De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRK) bestaat uit 44 leden die de verzekerings-
instellingen, het artsenkorps, de wetenschappelijke kringen en de overheid vertegenwoor-
digen.

De NRK legt de prioritaire thema’s vast die moeten worden behandeld om de kwaliteit te 
bevorderen. Hij definieert de goede medische praktijken en het goed gebruik van het me-

13 Artikel 16, § 1, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen.

14 De Wetenschappelijke Raad omvat ook een raadgevend comité inzake zorgverstrekking voor chronische ziekten 
en voor specifieke pathologieën. 
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disch dossier. Hij ontwikkelt indicatoren waarmee kan worden aangetoond dat prestaties 
onnodig duur of overbodig zijn. Hij moet eveneens feedbackgegevens verstrekken aan ge-
neesheren en aan lokale kwaliteitsgroepen (LOK’s).

De operationele directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie bij het RIZIV on-
dersteunt de werkzaamheden van de NRK. In dat kader analyseert ze bepaalde gegevens 
van de verzekeringsinstellingen en werkt ze mee aan prospectieve studies samen met de 
andere directies van het RIZIV en met alle administraties van de gezondheidssector.

2.4.3.2 Terugbetalingsbeslissingen
In 200115 werd een Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) opgericht, bestaande 
uit 22 leden met stemrecht. Voor een derde gaat het om universitaire deskundigen en voor 
twee derde om vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en van de beroepsorga-
nisaties van geneesheren en apothekers. De commissie telt ook acht leden met raadgevende 
stem. Drie van hen vertegenwoordigen de geneesmiddelenindustrie. De vijf andere de over-
heid16.

De commissie moet elke vraag tot wijziging van de “lijst van de vergoedbare farmaceutische 
specialiteiten”17 onderzoeken en via stemming tot een voorstel van beslissing komen dat 
aan de minister van Sociale Zaken moet worden gericht.

Bij het RIZIV verzorgt de directie Farmaceutisch Beleid het secretariaat van de CTG. De 
deskundigen van deze directie stellen ontwerpen van evaluatieverslagen op en finaliseren 
deze met de CTG. Die verslagen worden als basis gebruikt voor de voorstellen tot terugbeta-
ling van de CTG.

2.4.3.3 Controle op de naleving van de terugbetalingsvoorwaarden
Het Comité van de dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het RIZIV bestaat uit 
55 leden. De voorzitter en vicevoorzitters ervan zijn raadsheren bij het hof van beroep of bij 
het arbeidshof of leden van het parket-generaal bij het hof van beroep of van het auditoraat-
generaal bij het arbeidshof. De overige leden worden aangewezen door de verzekeringsin-
stellingen, de raden van de orde van geneesheren en apothekers, de representatieve organi-
saties van het corps van artsen, paramedici en ziekenhuizen alsook van de representatieve 
organisaties van de tandheelkundigen en de licentiaten wetenschappen gemachtigd om 
geneeskundige prestaties te verstrekken.

15 Artikel 29bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. De samenstelling van de CTG werd vastgesteld in artikel 122 nonies van het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

16 Die vijf leden worden respectievelijk aangesteld door de minister van Sociale Zaken, de minister van Volksgezond-
heid, de minister van Economische Zaken en de leidend ambtenaar van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie 
en Controle (DGEC) van het RIZIV.

17 Deze lijst omvat de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten, gegroepeerd per actief bestanddeel, en ver-
meldt voor elke specialiteit de prijs en de terugbetalingsvoorwaarden. De lijst wordt gewijzigd bij ministerieel be-
sluit, op basis van de terugbetalingsbeslissingen van de minister van Sociale Zaken, en wordt als bijlage gevoegd 
aan het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden 
inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de 
kosten van farmaceutische specialiteiten.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994071438%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=8&cn=1994071438&table_name=LOI&nm=1994071451&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=commission+de+remboursement+des+medicaments&text2=droit+de+vote&fromtab=loi_all&sql=%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27commission%27%26+%27de%27%26+%27remboursement%27%26+%27des%27%26+%27medicaments%27%29++AND+text+CONTAINS++proximity+40+characters+%28+%27droit%27%26+%27de%27%26+%27vIMPORT
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Dat comité leidt de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) die de artsen 
en andere zorgverleners alsook de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen contro-
leert. De DGEC informeert de zorgverleners over hun voorschrijfverplichtingen en voor-
komt inbreuken op de aanbevelingen inzake goede praktijken. Hij evalueert het voorschrij-
ven van geneesmiddelen op basis van indicatoren die de NRK of het CEG definieert. Tot slot 
controleert hij via individuele onderzoeken of de aanbevelingen en voorwaarden voor het 
voorschrijven van geneesmiddelen worden nageleefd.

Het Comité van de Verzekering voor de Geneeskundige Verzorging heeft commissies opge-
richt die het profiel van de zorgverleners evalueren. Hun evaluaties komen aan bod in het 
kader van de maatregelen voor de individuele responsabilisering van de zorgverleners en de 
hervorming van de geneeskundige controle18.

Sinds 2009 kunnen de profielen van de voorschrijvers worden geëvalueerd op basis van de 
statistische gegevens over de terugbetaalde geneesmiddelen19.

18 Titel VI van de programmawet van 24 december 2002.
19 Artikel 24 van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
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Grafiek 1 – Actoren en besluitvormingsstructuur van het geneesmiddelenbeleid
Grafiek 1 – Actoren en besluitvormingsstructuur van het geneesmiddelenbeleid
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Voordat farmaceutische firma’s de terugbetaling van een geneesmiddel kunnen vragen, 
moeten ze een vergunning krijgen om het te commercialiseren. Die vergunningsprocedure 
moet ervoor zorgen dat de in België verkochte geneesmiddelen beantwoorden aan normen 
van kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid. Zo moet er bij de beslissing tot terugbetaling 
geen uitspraak meer worden gedaan over de toxiciteit en onschadelijkheid van geneesmid-
delen. De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het RIZIV herevalu-
eert echter de gegevens over de doeltreffendheid om de therapeutische meerwaarde van 
de nieuwe behandeling te becijferen en vervolgens het bedrag en de voorwaarden van de 
terugbetaling vast te leggen.

3.1 Internationale normen

De kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van de geneesmiddelen worden bewaakt met 
procedures die worden opgelegd van bij het begin van de klinische studies en tijdens de 
volledige duur van het commercialiseringsproces.

Die procedures overschrijden ruimschoots de nationale context. De farmaceutische firma’s 
hebben hun activiteiten van onderzoek, ontwikkeling en productie immers wereldwijd ver-
spreid om te kunnen profiteren van het beste aanbod aan grondstoffen, arbeidskrachten, 
technologieën en wetenschappelijke kennis.

De Europese Commissie heeft een gezamenlijke strategie ontwikkeld om de veiligheid van 
farmaceutische producten op te drijven. Ze werkt mee aan de harmonisering van de regels 
die wereldwijd worden opgelegd voor de ontwikkeling, de productie en de kwaliteitscon-
trole van geneesmiddelen. Vervolgens verzekert ze dat die regels door alle nationale over-
heden in de praktijk worden gebracht. In België gebeurt dat door het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Er werd een Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency – EMA)20 op-
gericht. Het neemt geleidelijk aan de plaats in van de nationale agentschappen voor het 
verlenen van de vergunningen voor commercialisering en voor de opvolging van de veilig-
heid en de doeltreffendheid. Het EMA baseert zich echter op de deskundige kennis die door 
de nationale agentschappen werd verworven: de evaluaties en de inspecties gebeuren door 
ploegen van deskundigen van de nationale agentschappen.

Voor de opvolging van de klinische studies en de registratie van de farmaceutische pro-
ducten, grijpt de Europese Commissie terug naar de richtsnoeren van de Internationale 
Conferentie over de Harmonisering (ICH). Dat is een organisatie die de overheden en de 
farmaceutische industrie van de Verenigde Staten, Europa en Azië groepeert.

De ICH publiceert talrijke richtsnoeren over zowel de procedures als de op te stellen docu-
menten. Ze heeft de norm GCP (Good Clinical Practice) in verband met bio-ethiek gedefini-
eerd die van toepassing is op klinische testen op menselijke proefpersonen.

20 Verordening 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van commu-
nautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau.
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Over de hele wereld wordt de naleving van de goede praktijken gecontroleerd ter plekke 
waar de studies plaatsvinden. Inspecteurs analyseren alle elementen die bij de studie aan 
bod komen (patiëntendossiers, monsternemingen en analyses, verslagen, gebruikt mate-
riaal,...). De gezondheidsinstanties (voor België het FAGG) die aangesloten zijn bij de ICH, 
mogen de GCP-certificering verlenen. Deze certificering is in België nodig voor klinische 
studies die worden voorgelegd ter staving van de vergunningsaanvragen voor commercia-
lisering.

3.2 Klinische studies

Voordat een geneesmiddel mag worden gecommercialiseerd of worden gebruikt voor een 
nieuwe indicatie, moeten klinische studies worden uitgevoerd. Ze moeten aantonen dat de 
geneesmiddelen veilig en doeltreffend zijn. Voor elke klinische studie die in België wordt 
uitgevoerd, moet het FAGG zijn toelating geven en deze studie opvolgen, volgens de in de 
Belgische wetgeving voorgeschreven procedures21. De Europese Commissie ziet erop toe dat 
in alle lidstaten dezelfde regels inzake opvolging worden gehanteerd.

De verslagen van klinische studies vormen de grondslag van de administratieve procedu-
res zowel voor de vergunning voor de commercialisering als voor de inaanmerkingneming 
voor terugbetaling. De controle op die studies is bijgevolg van kapitaal belang. De controle-
procedures van het FAGG grijpen terug naar de richtlijnen van de ICH.

De studies moeten worden toegelaten door de dienst Onderzoek en Ontwikkeling van het 
FAGG. De promotor van de klinische proef dient daartoe een dossier in met het uitvoe-
ringsprotocol van de klinische proeven en de actieve bestanddelen die zullen worden ge-
bruikt, in welke dosering, in welke vorm, voor hoeveel personen. In de loop van de proeven 
moeten wetenschappelijke verslagen worden ingediend wanneer substantiële wijzigingen 
nodig zijn voor de klinische studies.

Het FAGG registreert alle verslagen over de ernstige en onverwachte bijwerkingen die in het 
kader van de studies werden vastgesteld.

De meeste studies willen aantonen dat een geneesmiddel doeltreffend is in vergelijking met 
een placebo. Dat betekent dat wanneer de firma later de terugbetaling wil aanvragen met 
verwijzing naar vergelijkbare geneesmiddelen, ze haar vergelijking zelden kan baseren op 
de klinische studies.

Het Rekenhof stelt vast dat de normen die gelden voor klinische studies geen verplichting 
opleggen om de doeltreffendheid van een nieuw geneesmiddel te vergelijken met reeds be-
staande producten.

De Belgische praktijk wijkt in dat opzicht niet af van de internationale praktijken. Ongeacht 
het land waarin de klinische studies zijn gebeurd, komen ze dus niet helemaal tegemoet aan 
de specifieke behoeften van de gezondheidsinstanties die de therapeutische meerwaarde 
van nieuwe geneesmiddelen moeten evalueren in het kader van de vergoedbaarheid ervan.

21 Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
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3.3 Pediatrische geneesmiddelen

Tot nu toe werden weinig geneesmiddelen specifiek ontwikkeld voor de pediatrie. De medi-
sche praktijk past zich aan die toestand aan door voor kinderen geneesmiddelen te gebrui-
ken die zijn ontwikkeld voor volwassenen. Deze praktijk wordt aangeduid met de term off 
label-gebruik. De producten worden proefondervindelijk verdund of gefractioneerd om de 
doseringen te verminderen. In de buiten de ziekenhuizen toegepaste geneeskunde wordt 
geschat dat tussen 30 en 40 % van de voorgeschreven geneesmiddelen off label wordt ge-
bruikt. Deze praktijk is toegelaten voor zover ze berust op wetenschappelijke grondslagen 
en ze het recht op informatie van de patiënten over de voordelen van het product en over 
de neveneffecten ervan respecteert. De geneesheer draagt de volledige verantwoordelijk-
heid wanneer hij geneesmiddelen off label gebruikt. Bij deze praktijk is er een groot risico 
op ongevallen door een foute dosering, volgens het FAGG naar schatting één op duizend.

In 2006 heeft de Europese Commissie een pediatrische Verordening aangenomen om die 
specifieke markt veiliger te maken22. Volgens die Verordening moet de firma voor elk nieuw 
geneesmiddel dat voor volwassenen op de markt wordt gebracht, een ontwikkelingsplan 
voor pediatrisch gebruik voorleggen. Die Verordening bevat ook bepalingen die de ontwik-
kelingen voor pediatrisch gebruik willen uitbreiden tot de geneesmiddelen die reeds voor 
2006 in de handel waren.

3.4 Vergunning voor commercialisering

Er mag in België23 geen enkel geneesmiddel op de markt worden gebracht zonder dat de 
Europese Commissie daarvoor een vergunning heeft verleend op voorstel van het EMA, of 
de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op voorstel van het FAGG.

3.4.1 Soorten procedures
Naast de nationale vergunning aanvaardt de Europese Commissie drie soorten procedures 
(gecentraliseerde en gedecentraliseerde vergunning en wederzijdse erkenning)24.

Via de gecentraliseerde vergunning voor het in de handel brengen kan een geneesmiddel 
worden gecommercialiseerd via een unieke procedure die gelijktijdig geldig is in de 27 lan-
den van de Europese Unie. Ze wordt verleend door de Europese Commissie. Het beheer van 
de procedure wordt verzekerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat een 
rapporterend land en een mederapporterend land aanwijst die met de evaluatie worden 
belast. Elke lidstaat kan zich kandidaat stellen. Vaak wordt voor een bepaald rapporterend 

22 Verordening 1901/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende genees-
middelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richt-
lijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004.

23 De procedure voor het onderzoek van de aanvragen en van de voorwaarden die moeten worden vervuld om een 
vergunning voor commercialisering te krijgen, zijn vastgelegd in de wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964, 
in de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmid-
delen en Gezondheidsproducten en in het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmidde-
len voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. De modaliteiten voor het behandelen van de aanvragen worden 
ook gepreciseerd in het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik 
(CGH) van het FAGG.

24 Bovenvermelde Verordening 726/2004.
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land gekozen omdat het aangetoonde ervaring in bepaalde sectoren heeft. Zo heeft België 
een erkende ervaring op het vlak van vaccins.

Voor een gedecentraliseerde vergunningsprocedure wordt de aanvraag in verschillende 
landen (minstens twee) ingediend, waaronder het door de firma voorgestelde referentie-
land. Het is dat land dat het beheer van de procedure coördineert. Na afloop van de unieke 
procedure wordt de vergunning in elk betrokken land bekomen. In tegenstelling met ge-
centraliseerde vergunningen stelt hier de firma aan een land voor om de referentielidstaat 
te zijn. De geneesmiddeleninstanties van de betrokken landen kunnen dat voorstel aan-
vaarden of weigeren.

De procedure voor wederzijdse erkenning gelijkt op de gedecentraliseerde procedure: een 
referentieland evalueert het dossier en deze eerste evaluatie dient als basis voor de overhe-
den van de andere landen. In tegenstelling tot de gedecentraliseerde procedure is elk land 
echter vrij om zijn vergunning voor het in de handel brengen al dan niet te verlenen.

Het gebeurt niet vaak dat aanvragen voor nationale vergunningen worden ingediend. Far-
maceutische firma’s lanceren meestal aanvragen voor gecentraliseerde of gedecentraliseer-
de vergunningen of aanvragen voor wederzijdse erkenning.

De eerste vergunningen worden voor maximum vijf jaar toegekend. De firma’s moeten ver-
volgens een verlenging vragen, die naargelang het geval kan worden toegekend voor een 
nieuwe periode van vijf jaar of voor onbepaalde tijd.

3.4.2 Behandeling van de aanvragen door het EMA en het FAGG
De vergunning voor het in de handel brengen wordt afgeleverd na een evaluatie van de 
risico’s en de therapeutische waarde van de geneesmiddelen.

Voor de aanvragen voor vergunning voor het in de handel brengen die bij het EMA werden 
ingediend, worden de evaluaties goedgekeurd door het Comité voor de Geneesmiddelen 
voor Menselijk Gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) van het 
EMA. Concreet worden ze uitgevoerd door de agentschappen van twee lidstaten die zijn 
aangewezen als rapporterend en mederapporterend land. De evaluatieverslagen van het 
EMA worden op haar internetsite gepubliceerd met de bijsluiter van het geneesmiddel voor 
de patiënten en met de samenvatting van de productkenmerken.

Voor aanvragen met nationale draagwijdte of als België wordt aangewezen als rapporterend 
of mederapporterend land voor het CHMP, wordt het evaluatieverslag door de Commissie 
voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CGH) bij het FAGG opgesteld. De kwaliteit, 
de veiligheid en de doeltreffendheid worden geëvalueerd door deskundigen van het FAGG 
of zelfstandige deskundigen. Ze staan in voor het wetenschappelijk deel van het evalua-
tieverslag. Op basis van dit verslag legt het FAGG een voorstel tot toelating voor aan de 
minister. De evaluatieverslagen van de CGH worden niet gepubliceerd door het FAGG. Zijn 
website verspreidt enkel de bijsluiters en de samenvattingen van de technische kenmerken 
van de geneesmiddelen.

De documenten die het EMA en het FAGG publiceren, zijn voornamelijk bedoeld om de 
vergunning voor het in de handel brengen te rechtvaardigen. Ze geven geen exhaustieve 
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en gedetailleerde baten/risico-evaluatie op grond waarvan de therapeutische waarde van 
geneesmiddelen makkelijk kan worden vergeleken. Opdat de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen (CTG) de therapeutische meerwaarde zou kunnen becijferen, moeten de 
deskundigen van het RIZIV de klinische studies dus opnieuw onderzoeken.

3.5	 Continue	evaluatie	van	de	kwaliteit,	de	doeltreffendheid	en	de	vei-
ligheid

De verslagen over klinische studies vormen de wetenschappelijke basis van de dossiers die 
aan de gezondheidsinstanties worden overgezonden om de vergunning voor het in de han-
del brengen, en vervolgens de terugbetaling van een geneesmiddel aan te vragen. Tijdens de 
klinische studies worden patiënten echter opgevolgd om interferenties tussen verschillende 
pathologieën en tussen verschillende behandelingen te vermijden. Bij de commercialise-
ring wordt het geneesmiddel op ruimere schaal gebruikt door patiënten met meer gediver-
sifieerde medische profielen. Na de commercialisering is het observeren van gunstige of 
ongewenste effecten dus essentieel om een werkelijk beeld te krijgen van de veiligheid en 
de doeltreffendheid van een geneesmiddel.

In 2010 heeft de Europese Commissie het kader van de geneesmiddelenbewaking ver-
strengd25. Tot de maatregelen behoren de oprichting van een Risicobeoordelingscomité 
voor geneesmiddelenbewaking (PRAC), de oprichting van een geneesmiddelencategorie 
onderworpen aan aanvullende monitoring, de wijziging van bepaalde informatie in de sa-
menvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter, de verruiming van de definitie 
van de ongewenste bijwerking, de vermelding van ongewenste bijwerkingen, de regeling 
van de procedure bij hoogdringendheid van de Europese Unie en de verstrenging van de 
eisen voor de veiligheidsstudies na toelating en tot slot, de invoering van de ecogeneesmid-
delenbewaking. Die bepalingen moesten tegen 1 juli 2012 in de nationale wetgevingen zijn 
omgezet.

3.5.1 Geneesmiddelenbewaking
Bij het FAGG wordt een systeem van geneesmiddelenbewaking georganiseerd26 om de ri-
sico’s van geneesmiddelen voor de gezondheid van patiënten of voor de volksgezondheid te 
identificeren. Dat systeem is gebaseerd op de samenwerking van de beroepsbeoefenaars uit 
de gezondheidssector (artsen, apothekers en tandartsen). Zij moeten het agentschap telkens 
op de hoogte brengen wanneer een relevante ongewenste bijwerking wordt vastgesteld. Om 
het werk van de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector te vergemakkelijken ver-
strekt het agentschap hen voorgedrukte formulieren (“gele fiches”). Het heeft eveneens een 
formulier voor elektronische rapportering uitgewerkt (www.gelefiche.be).

25 Richtlijn 2010/84 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging, wat de geneesmid-
delenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende ge-
neesmiddelen voor menselijk gebruik, en Verordening nr. 1235/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Geneesmiddelenbureau, en Verordening (EG) nr. 1394/2007 betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

26 Artikel 12sexies, § 1, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
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Vanaf 1 juli 2012 zijn de lidstaten op grond van een Europese Richtlijn27 verplicht de mel-
ding van ongewenste bijwerkingen door patiënten te vergemakkelijken en hun aangepaste 
middelen ter beschikking te stellen. Het agentschap heeft bijgevolg op zijn site een nieuw 
formulier voor het melden van bijwerkingen ter beschikking gesteld om klachten van pa-
tiënten te vergaren28.

Elke farmaceutische firma is door de wetgeving29 ook verplicht een dienst voor geneesmid-
delenbewaking te organiseren. Die diensten worden onderworpen aan de inspectie van het 
FAGG. De firma’s moeten alle informatie wetenschappelijk evalueren, opties zoeken die 
risico’s kunnen vermijden of tot een minimum kunnen beperken en indien nodig passende 
maatregelen nemen.

Het FAGG evalueert alle door het systeem voor geneesmiddelenbewaking vergaarde in-
formatie. Het heeft procedures ontwikkeld om snel alarm te slaan als er een risico is. Het 
agentschap volgt eveneens de beslissingen op die in andere landen worden genomen op 
basis van geneesmiddelenbewaking. Het kan gaan om een schorsing of verbod van com-
mercialisering, of nog om wijzigingen in de wetenschappelijke informatie die aan de be-
roepsbeoefenaars en patiënten wordt meegedeeld.

Artsen en apothekers verlenen slechts met mondjesmaat medewerking aan de geneesmid-
delenbewaking. Voor 2009 heeft het FAGG 723 fiches geregistreerd voor 31.561 artsen die 
een door het RIZIV erkende praktijk hebben. In 2010 en 2011 is het aantal fiches gedaald 
naar respectievelijk 459 en 421.

Er is nochtans druk verkeer op de talrijke geneeskundige internetfora. Patiënten luchten er 
hun ongerustheid over ongewenste bijwerkingen van sommige geneesmiddelen. Het aantal 
tussenkomsten op die fora ligt veel hoger dan de activiteit die bij het FAGG wordt vastge-
steld.

De informatie die momenteel in het kader van de geneesmiddelenbewaking wordt verza-
meld, is geconcentreerd op de ongewenste bijwerkingen en ze is niet bedoeld om de vastge-
stelde doeltreffendheid opnieuw te evalueren bij de patiënten.

3.5.2 Studies na de vergunning
Bij het afleveren van een vergunning voor het in de handel brengen kunnen het EMA en 
het FAGG de farmaceutische firma’s ertoe verplichten periodieke evaluatieverslagen op te 
stellen op basis van hun gegevens van geneesmiddelenbewaking. De verslagen moeten wor-
den opgesteld binnen vastgelegde termijnen en moeten handelen over alle gebruiksvormen 
van het geneesmiddel, inclusief het off label-gebruik. Ze moeten ook de blootstelling aan 
de risico’s en de gemelde ongewenste bijwerkingen preciseren. Deze herevaluatie valt vaak 
samen met de procedure voor vijfjaarlijkse verlenging.

27 Richtlijn 2010/84 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging, wat de genees-
middelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik; die richtlijn werd in de Belgische wetgeving omgezet door de wet van 
3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. 

28 FAGG, Melding door patiënten, meldingsfiche, http://www.fagg-afmps.be/nl/notification_effets/humane_ge-
neesmiddelenbewaking/melding_patienten/.

29 Artikel 12sexies, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2010_84/dir_2010_84_
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Er kunnen in dat kader twee soorten studies worden overwogen, namelijk een veiligheids-
studie (Post Autorisation Safety Study – PASS) of een doeltreffendheidsstudie (Post Autori-
sation Efficacity Study – PAES). In juli 2012 zijn twee Europese Verordeningen30 van kracht 
gegaan om die studies beter te omkaderen.

3.5.3 Controle van de productie en de distributie
Fabrikanten, groothandelaars of apothekers zijn onderworpen aan vergunnings-, erken-
nings- of certificeringsprocedures. Die operatoren moeten de goede vervaardigingsprak-
tijken (Good Manufacturing Practices – GMP) en distributiepraktijken (Good Distribution 
Practices – GDP) in acht nemen.

Wat meer specifiek de vervaardiging van geneesmiddelen betreft, worden de procedures 
voor kwaliteitscontrole op Europees niveau geregeld31. Elk lot geneesmiddelen dat op Euro-
pese bodem wordt ingevoerd, moet zijn vrijgegeven door een bevoegd persoon, vermeld op 
de vergunning tot het in de handel brengen van het betrokken geneesmiddel. Die persoon 
verzekert dat het lot in kwestie werd vervaardigd overeenkomstig de Europese GMP en de 
specificaties van de vergunning voor het in de handel brengen. Voor de vrijgave van loten 
(batch release) moeten ook Europese GMP in acht worden genomen32.

Het FAGG beschikt over een inspectiedienst die de vervaardiging, de distributie en de afle-
vering van geneesmiddelen in België controleert, en dan meer bepaald de naleving van de 
goede praktijken en de kwaliteit van de vervaardigde of opgeslagen geneesmiddelen.

De Europese gezondheidsinstanties willen de inspectiepraktijken harmoniseren in alle lid-
staten alsook in de landen waarmee een akkoord voor wederzijdse erkenning is gesloten. 
Ze voeren daartoe gezamenlijke audits (Joint Audit Program- JAP) uit met de nationale in-
spectiediensten. In België werd zo’n audit uitgevoerd in 201033. In het auditverslag wordt ge-
wezen op tekortkomingen bij de getalsterkte van de inspectiedienst en bij de methodologie 
die werd gekozen om de controles te plannen en uit te voeren.

Op Europees niveau staat het EMA rechtstreeks in voor de controle op de kwaliteit van 
geneesmiddelen waarvoor een gecentraliseerde vergunning voor het in de handel brengen 
werd verleend. Het voert jaarlijks een staalnemings- en analyseprogramma uit. Er worden 
in de loop van de hele distributieketen stalen van de geneesmiddelen genomen door de na-
tionale agentschappen, gemiddeld in drie verschillende landen. Vervolgens coördineert het 
Europees Directoraat voor de Kwaliteit van de Geneesmiddelen (EDQM)34 de tests, brengt 
het verslag uit over de resultaten en stelt het indien nodig opvolgingsacties voor. In het 
verleden omvatte elk jaarprogramma de producten die drie jaar voordien een Europese 
vergunning hadden bekomen om in de handel te worden gebracht. Momenteel gebeuren er 

30 Bovenvermelde Verordening 1235/2010  en Verordening (EG) 1394/2007 betreffende geneesmiddelen voor ge-
avanceerde therapie.

31 Richtlijn 2003/94/EG van de Commissie van 8 oktober 2003 tot vaststelling van de beginselen en richtsnoeren in-
zake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor 
onderzoek voor menselijk gebruik.

32 Bijlage 16 van de goede praktijken.
33 Zie FAGG, Het FAGG treedt buiten zijn Belgische grenzen, jaarverslag 2010, p. 94.
34 De European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) is een directoraat van de Raad van Euro-

pa die de normen voor de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen ontwikkelt en de naleving ervan controleert. 
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geen systematische controles meer, maar worden deze geprogrammeerd op basis van een 
risicoanalyse. Het programma van 2011 had betrekking op 39 geneesmiddelen en omvatte 
voor het eerst een groep generische producten.

3.6 Samenwerking tussen het FAGG en het RIZIV voor de uitvoering van 
het terugbetalingsbeleid

De wet voorziet in geen enkele informatie-uitwisseling tussen de Commissie voor Genees-
middelen voor Menselijk Gebruik (CGH) van het FAGG en de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen (CTG) van het RIZIV. De twee commissies hebben gemeenschappelijke 
leden, maar het huishoudelijk reglement van de CGH legt aan haar leden vertrouwelijk-
heid op. Voor geneesmiddelen waarvoor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een 
vergunning tot commercialisering heeft toegekend, kan de CTG beschikken over de initiële 
evaluatieverslagen en over de studieverslagen na vergunning die op het internet zijn gepu-
bliceerd.

De CGH en de CTG hebben verschillende opdrachten: de CGH staat in voor de intrinsieke 
evaluatie van het geneesmiddel met het oog op de toelating ervan op de markt; de CTG 
neemt een standpunt in over de eventuele terugbetaling van dat geneesmiddel, op basis van 
de positionering van het product ten opzichte van de concurrerende producten.

Het Rekenhof acht het in het algemeen essentieel dat er een strikte takenscheiding is tus-
sen die twee commissies, om te vermijden dat de vergunning voor de commercialisering 
van een nieuw geneesmiddel zou worden verstoord door elementen die samenhangen met 
de eventuele terugbetaling ervan. Van zodra echter de beslissing om de commercialisering 
van het geneesmiddel toe te laten is genomen, zouden de evaluaties die de CGH op dat vlak 
heeft uitgevoerd, moeten kunnen worden overgezonden naar de CTG.

De CTG kan zich immers niet beperken tot een globale evaluatie van de doeltreffendheid 
en de veiligheid om het therapeutisch belang van een geneesmiddel te evalueren. Haar 
opdracht bestaat erin de klinische studies op een dergelijke specifieke manier te benaderen 
dat ze alle elementen kan verzamelen die het mogelijk maken het nieuwe geneesmiddel te 
onderscheiden van of te vergelijken met de bestaande behandelingen.

Voorts is het zo dat in de jaren die volgen op de beslissing tot terugbetaling, de CGH noch 
de periodieke veiligheidsverslagen PSUR, noch de veiligheidsstudies PASS, noch de doel-
treffendheidsstudies PAES aan de CTG meedeelt. De verslagen worden weliswaar op de site 
van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gepubliceerd, maar de CTG wordt niet 
systematisch op de hoogte gebracht van die publicaties. Uit de notulen van de CTG blijkt 
dat er systematisch informatie ontbreekt. Zo stelde het Rekenhof vast dat de studies na 
vergunning niet formeel en niet systematisch in de vergadering werden vermeld. Sommige 
studies werden niet ter sprake gebracht terwijl ze in buurlanden aanleiding hadden gegeven 
tot beslissingen om de terugbetaling in te trekken.

De farmaceutische firma’s zijn ook niet verplicht de studies na vergunning aan de CTG te 
bezorgen. Evenzo is er geen enkele bepaling die de CTG verplicht de terugbetaling systema-
tisch te herevalueren op basis van de studies na evaluatie of op basis van waarschuwingen 
in het kader van de geneesmiddelenbewaking.
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Bij de twintig geneesmiddelen die het Rekenhof in het kader van de audit heeft onderzocht, 
was er slechts één geval waarin de firma de CTG de evaluatieverslagen na vergunning had 
meegedeeld in het kader van een procedure tot individuele herziening van de terugbeta-
ling. Er moet worden onderstreept dat dat initiatief van de firma bedoeld was ter onder-
steuning van een vraag tot uitbreiding van de groep patiënten die voor terugbetaling van 
de behandeling in aanmerking komen.

De CTG wordt niet officieel ingelicht over de aard en de frequentie van de ongewenste bij-
werkingen die worden gerapporteerd in het kader van de geneesmiddelenbewaking. Dat 
geldt ook voor de kwaliteitsgebreken die door de inspectiediensten van het FAGG worden 
vastgesteld en voor de vaststellingen die worden gerapporteerd in het kader van de contro-
leprogramma’s van de Algemene Pharmaceutische Bond en het Europees Geneesmiddelen-
bureau.

Het Rekenhof heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat voor een geneesmiddel uit de top 20 om 
lichte astma te behandelen, in mei 2010 een waarschuwing inzake geneesmiddelenbewa-
king werd gepubliceerd op de site van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 
Informatie (BCFI), een vzw die door het FAGG wordt gesubsidieerd om wetenschappelijke 
informatie voor artsen te verspreiden. Die waarschuwing maakte gewag van meldingen 
van neuropsychiatrische effecten, zoals gedragswijzigingen of stemmingswisselingen, zelf-
moordideeën en zelfmoordpogingen. Het BCFI was van oordeel dat voor een aantal meldin-
gen een oorzakelijk verband tussen de bijwerking en het geneesmiddel mogelijk leek en dat 
men bijzondere aandacht moest besteden aan het eventueel optreden van neuropsychiatri-
sche stoornissen bij behandelde patiënten. Het FAGG heeft de bijsluiter en de samenvatting 
van de productkenmerken aangepast en die bijwerkingen vermeld.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dat geneesmiddel dat in 2007 aan 97.157 patiënten werd 
voorgeschreven, in 2010 een generisch geneesmiddel is geworden en dat de consumptie van 
het actieve bestanddeel zodoende meer dan verdubbeld is tot 219.128 patiënten.

Een waarschuwing in het kader van de geneesmiddelenbewaking, gekoppeld aan een spec-
taculaire stijging van het verbruik, heeft geen aanleiding gegeven tot een herziening van de 
terugbetalingsvoorwaarden.

3.7 Conclusies en aanbevelingen

De CTG en het FAGG werken volgens een strikte verdeling van de taken. Het Rekenhof is 
van oordeel dat die scheiding van de opdrachten vermijdt dat de vergunning tot commer-
cialisering van een nieuw geneesmiddel wordt verstoord door elementen die samenhangen 
met de eventuele terugbetaling. Na de commercialisering zouden de verslagen die zijn op-
gesteld in het kader van de continue evaluatie van de geneesmiddelen, echter aan de CTG 
moeten kunnen worden toegezonden.

De klinische studies die worden voorgesteld in het kader van de toelating van een genees-
middel op de markt, beantwoorden in het algemeen niet aan de specifieke behoeften van 
de gezondheidsinstanties voor de inaanmerkingneming voor terugbetaling. Bij de inaan-
merkingneming voor terugbetaling zouden de farmaceutische firma’s de therapeutische 
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waarde van nieuwe geneesmiddelen moeten aantonen met klinische studies die hun doel-
treffendheid en veiligheid zouden vergelijken met die van bestaande geneesmiddelen.

Om het terugbetalingsbeleid te kunnen sturen, moet de CTG beschikken over volledige 
informatie in verband met de gewenste en ongewenste effecten die door geneesheren en 
patiënten werden vastgesteld nadat ze in de handel werden gebracht.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector slechts 
heel beperkt meewerken aan de geneesmiddelenbewaking. Door de rechtstreekse mede-
werking van patiënten die vanaf juli 2012 mogelijk is, zullen ongewenste bijwerkingen 
misschien beter in het oog kunnen worden gehouden. Er zouden niettemin maatregelen 
moeten worden genomen om de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector ertoe aan te 
zetten samen te werken met het FAGG.

Voorts is de informatie die momenteel in het kader van de geneesmiddelenbewaking wordt 
vergaard, toegespitst op de ongewenste bijwerkingen. Ze is niet bedoeld om de doeltref-
fendheid van de behandelingen opnieuw te evalueren. De doeltreffendheid van geneesmid-
delen zou beter kunnen worden opgevolgd door geneesheren de mogelijkheid te bieden 
systematisch, omstandig en met opgave van redenen aan het FAGG de gevallen mee te 
delen waarin ze een als ondoeltreffend beschouwde behandeling hebben stopgezet. Het 
project Safe dat het RIZIV recent heeft opgestart in het kader van het terugbetalingsbeleid 
is in deze optiek een interessant voorbeeld. Het gaat om een informaticatoepassing waarin 
geneesheren de nodige gegevens zullen moeten invoeren om de anti-TNF-behandelingen35 
op te volgen. Naast gegevens over de toegediende dosissen en het profiel van de patiënt zal 
de geneesheer meer bepaald de redenen moeten vermelden waarom de behandeling moest 
worden stopgezet.

Tijdens de hele terugbetalingsperiode zou het FAGG tot slot systematisch de verslagen van 
geneesmiddelenbewaking, de periodieke evaluaties over de veiligheid en doeltreffendheid 
en de inspectieverslagen aan de CTG moeten meedelen. Zo zou de CTG ook regelmatig haar 
evaluatie van de therapeutische waarde van geneesmiddelen kunnen actualiseren.

Deze aanbeveling sluit aan bij de beschouwingen van het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE) in zijn verslag over de bepaling van het remgeld in functie van de 
maatschappelijke waarde van een verstrekking of product36. Het centrum onderstreept im-
mers dat er uitgebreide gegevens moeten worden verzameld en het merkt eveneens op dat 
de maatschappelijke waarde niet altijd duidelijk is bij de aanvankelijke evaluatie en onze-
kerheid laat bestaan in verband met de doeltreffendheid van de terugbetaling, de kosten/
baten-verhouding, de uitgebreidheid van het doelpubliek of nog de meerwaarde die wordt 
vastgesteld in vergelijking met andere specialiteiten.

35 Nieuwe generatie behandelingen die zijn aangewezen voor ernstige ontstekingsziekten zoals reumatoïde poly-
arthritis, psoriasis, psoriatische arthritis, de ziekte van Crohn.

36 KCE, Bepaling van het remgeld in functie van de maatschappelijke waarde van een verstrekking of product, verslag 
KCE 186B, 16 oktober 2012, Brussel, 138 p. (https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_186A_
bepaling_remgeld.pdf).
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Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Het RIZIV is het eens met de aanbeveling van het Rekenhof om de bij het FAGG 
beschikbare informatie systematisch mee te delen aan de CTG. Het is van oordeel 
dat die aanbeveling in de lijn ligt van de vragen van de lidstaten om over volledige 
informatie van het EMA te kunnen beschikken.

Het RIZIV vestigt de aandacht op de samenwerking en de coördinatie die tussen 
het RIZIV en het FAGG tot stand werden gebracht. Het wijst er bijvoorbeeld op 
dat een medewerkster van het FAGG in de CTG aanwezig is. Er werd bovendien 
samenwerking tot stand gebracht om het project Unmet Medical Need te ontwik-
kelen en ook om de terugbetalingsovereenkomst voor een nieuwe kankerbehan-
deling in het kader van een experimenteel project37 voor te bereiden.

De minister van Sociale Zaken erkent dat er nood is aan meer informatie-uitwis-
seling en sluit zich aan bij het advies van het RIZIV.

37 Overeenkomst gesloten op basis van artikel 56 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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In de meeste economische sectoren stimuleert België de vrije mededinging van de prijzen. 
Dat geldt echter niet voor de geneesmiddelensector omdat hij niet beantwoordt aan opti-
male mededingingsregels, van uiterst groot maatschappelijk belang is en een aanzienlijke 
overheidsfinanciering vergt.

De openbare prijs van een geneesmiddel omvat de verkoopprijs af-fabriek, de distributie-
marge van de groothandelaar, de distributiemarge van de apotheker vermeerderd met zijn 
honorarium en de btw.

De wetgeving38 bepaalt dat de maximumprijzen van nieuwe geneesmiddelen alsook de 
prijsstijgingen van bestaande geneesmiddelen vooraf door de minister van Economie moe-
ten worden goedgekeurd. De minister kan ook prijsverminderingen voor bestaande genees-
middelen opleggen.

De minister van Economie legt in overleg met de minister van Sociale Zaken de maximum-
marges vast die worden toegekend aan de groothandelaars en apothekers om geneesmid-
delen te verdelen en af te leveren. Er gelden verschillende marges voor terugbetaalbare 
geneesmiddelen39 en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen40.

Voorts wordt voor de aflevering van elk terugbetaalbaar geneesmiddel de intellectuele pres-
tatie van de apotheker vergoed volgens een forfaitair ereloon41 dat door de minister van 
Sociale Zaken wordt vastgesteld42.

38 Programmawet van 22 december 1989.
39 Voor terugbetaalbare geneesmiddelen bedraagt de marge van de groothandelaar: 

• 0,35 euro als de prijs af-fabriek zonder btw lager ligt dan 2,33 euro;
• 15 % van de verkoopprijs af-fabriek zonder btw als die prijs tussen 2,33 euro en 15,33 euro ligt;
• als de verkoopprijs af-fabriek zonder btw meer bedraagt dan 15,33 euro, ontvangt de groothandelaar een vas-

te marge van 2,30 euro + 0,9 % van het gedeelte van de verkoopprijs af-fabriek zonder btw boven 15,33 euro.
 De marge van de apotheker bedraagt:

• 6,04 % van de verkoopprijs af-fabriek zonder btw als de prijs lager ligt dan of gelijk is aan 60 euro;
• als de verkoopprijs af-fabriek zonder btw meer bedraagt dan 60 euro, int hij een vaste marge van 3,624 euro + 

2 % van het gedeelte van de verkoopprijs af-fabriek zonder btw boven 60 euro. 
 Naast de economische marge ontvangt de apotheker een forfaitaire bezoldiging voor zijn intellectuele prestaties. 
40 Voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen waarvan de openbare prijs ≤ 25,43 euro, vertegenwoordigt de marge 

van de groothandelaar 13,1 % van zijn verkoopprijs zonder btw en die van de apotheek 31 %. Voor duurdere ge-
neesmiddelen wordt de marge forfaitair verhoogd met 2,18 euro voor de groothandelaar en met 7,44 euro voor de 
apotheker. Voor niet-terugbetaalbare generische geneesmiddelen worden de distributiemarges afgestemd op die 
van de referentiespecialiteit.

41 Op 1 april 2012 werden de honoraria van de apothekers vastgesteld op 4,05 euro, vermeerderd met 1,24 euro als 
het voorschrift is opgesteld in de gemeenschappelijke internationale benaming (zie definitie onder voetnoot 99) of 
als het gaat om een geneesmiddel waarvoor terugbetalingsvoorwaarden van toepassing zijn (zie punt 5.5 hierna).

42 Overeenkomstig artikel 35, octies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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4.1 Prijs vastgelegd door de minister van Economie

4.1.1 Wettelijk kader
De Europese wetgeving43 bepaalt dat de beslissingen in verband met de prijs van genees-
middelen transparant moeten zijn en dat ze moeten berusten op objectieve en verifieerbare 
criteria. De aard van de criteria wordt niet gepreciseerd.

Deze wetgeving werd omgezet in het Belgisch recht. De nationale bepalingen44 beschrij-
ven de procedure om een prijs aan te vragen en preciseren de informatie die farmaceuti-
sche firma’s aan de FOD Economie moeten verstrekken om de prijzen die ze voorstellen, te 
rechtvaardigen.

Volgens die bepalingen moeten de farmaceutische firma’s wetenschappelijke documentatie 
overzenden (het registratiebewijs, de wetenschappelijke bijsluiter en de bijsluiter voor het 
publiek goedgekeurd door het FAGG of het EMA).

Ter verantwoording van de prijs die de firma’s voorstellen, moeten ze “een nauwkeurig becij-
ferde rechtvaardiging van de voorgestelde prijs door de kostprijselementen en, in voorkomend 
geval, de elementen die de transfertprijs samenstellen”45 verstrekken. Ze moeten bovendien 
bij het dossier een afschrift van hun jaarrekening van de laatste drie jaar bijvoegen. Tot slot 
moeten de markt- en mededingingsvoorwaarden worden beschreven, door onder meer een 
vergelijking van de prijzen af-fabriek in de lidstaten van de Europese Unie.

Voordat de minister van Economie een beslissing kan nemen over de gevraagde prijs van 
een terugbetaalbaar geneesmiddel, moet hij de Prijzencommissie voor de Farmaceutische 
Specialiteiten van de FOD Economie raadplegen46. De Prijzendienst van de FOD Economie 
stuurt een kopie van elke aanvraag tot prijsbepaling naar de leden van die commissie. Hij 
maakt ook een synthese van de aanvraag en van de bestanddelen van het dossier voor die 
leden. Op die basis brengen de commissieleden individuele adviezen uit die meestal niet 
unaniem zijn.

De minister is niet gebonden door de verschillende adviezen van de leden van de Prijzen-
commissie voor de Farmaceutische Specialiteiten. Hij kan zich baseren op één van de uit-
gebrachte adviezen of een beslissing nemen die op geen enkele van de adviezen berust. Zijn 
beslissing moet echter verantwoord worden door objectieve en verifieerbare criteria. Als 

43 Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter re-
geling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale 
stelsels van gezondheidszorg. 

44 Ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen.
45 Artikel 3 van het bovenvermeld ministerieel besluit van 29 december 1989.
46 Voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen moet de minister de Commissie tot Regeling der Prijzen van de FOD 

Economie raadplegen. Die commissie werd door het koninklijk besluit van 3 juni 1969 opgericht bij het Ministerie 
van Economische Zaken. Ze is samengesteld uit een voorzitter en een vice-voorzitter benoemd door de minis-
ter van Economie en 44 vertegenwoordigers uit de industrie, de landbouw, de organisaties die de zelfstandigen 
vertegenwoordigen, de invoerhandel, de groothandel, de detailhandel, de grote distributieondernemingen, de 
verbruikscoöperatieven, het vervoer, de kredietinstellingen, de organisaties die de werknemers vertegenwoordi-
gen, de gezinsbelangen, alsook de gedelegeerden van de diensten van de Eerste Minister en van de FOD’s Budget, 
Economie, Financiën, Middenstand, Landbouw, Werkgelegenheid en Arbeid, Sociale Zaken, Verkeerswezen en 
Openbare Werken.
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de farmaceutische firma’s de terugbetaling van een geneesmiddel vragen, moeten ze hun 
aanvraag voor de prijs indienen bij de Prijzendienst van de FOD Economie tegelijkertijd met 
hun aanvraag tot terugbetaling bij de CTG van het RIZIV. Dertig dagen na de indiening van 
de aanvraag verstrekt de CTG de Prijzendienst van de FOD Economie een verslag dat het 
geneesmiddel positioneert in zijn therapeutische klasse, met voorstelling van de prijs van 
vergelijkbare behandelingen op de markt. Dat verslag geeft een overzicht van de referenties 
die de CTG zal gebruiken om de vergoedingsbasis vast te leggen. De Prijzendienst deelt 
het verslag van de CTG mee aan de leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische 
Specialiteiten.

De vaststelling van de marktprijs gaat steeds vooraf aan de beslissing tot terugbetaling. De 
minister van Economie moet de maximumprijs binnen een termijn van 90 dagen vastleg-
gen, terwijl de minister van Sociale Zaken binnen 180 dagen beslist over de vergoedingsba-
sis. Vaak vat de CTG onderhandelingen met de firma aan om een lagere vergoedingsbasis 
vast te leggen dan de door de minister van Economie toegelaten maximumprijs. Bij die 
onderhandelingen moet de CTG haar budgettaire beperkingen in acht nemen en eventueel 
het aanvaard prijsniveau voor vergelijkbare geneesmiddelen op de markt. Als men tot een 
akkoord komt, zal de firma haar geneesmiddel commercialiseren tegen een prijs die gelijk 
is aan de vergoedingsbasis47. De firma moet vervolgens aan de FOD Economie de werkelijke 
prijs meedelen die ze op de Belgische markt hanteert.

4.1.2 Criteria om de prijzen vast te leggen
Volgens de nationale reglementering legt de minister van Economie de prijzen van genees-
middelen vast op basis van de wetenschappelijke en economische informatie die bij het 
dossier in verband met de aanvraag tot prijsbepaling is gevoegd.

Het Rekenhof heeft in het kader van zijn audit de door de firma’s meegezonden informatie 
onderzocht alsook de criteria die de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialitei-
ten en de minister van Economie in aanmerking hebben genomen.

Het Rekenhof heeft op dat vlak zijn onderzoek van de top 20 duurste geneesmiddelen voor 
het RIZIV niet kunnen voortzetten. De dossiers ouder dan vier jaar worden weggeborgen 
in het archief van de FOD Economie en de administratie heeft ze niet kunnen terugvinden 
binnen de termijn die was uitgetrokken voor de audit. Het Rekenhof heeft bijgevolg de ver-
antwoording van de prijzen onderzocht op basis van twintig recentere dossiers die het op 
aselecte wijze had geselecteerd.

4.1.2.1 Wetenschappelijke criteria
De aan de Prijzencommissie voorgelegde dossiers bevatten het registratieattest (vergun-
ning voor het in de handel brengen), de wetenschappelijke bijsluiter en de bijsluiter voor het 
publiek, telkens voorzien van de goedkeuring van het FAGG of van het EMA. Het gaat dus 
om officiële en gepubliceerde informatie.

De meeste onderzochte dossiers hadden betrekking op nieuwe geneesmiddelen die de fir-
ma’s voorstelden als vergelijkbaar met op de markt bestaande geneesmiddelen. De firma’s 

47 Artikel 35bis, § 2bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen gecoördineerd op 14 juli 1994.
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hadden prijsvergelijkingstabellen aan het dossier toegevoegd, die waren bevestigd door het 
door de CTG overgezonden verslag. Die gegevens zijn bedoeld om de concurrentievoor-
waarden te beschrijven. Het Rekenhof heeft in de onderzochte dossiers geen enkel voorstel 
of geen enkele prijsbeslissing gevonden die op wetenschappelijke criteria was gebaseerd.

4.1.2.2 Kostprijs
De onderzochte dossiers bevatten de door de bedrijfsrevisor gecertificeerde jaarrekeningen 
van de firma voor de laatste drie jaren.

De firma bepaalt de prijs die ze vraagt op basis van een document “prijsstructuur”. Dat ge-
standaardiseerde document werd uitgewerkt door de Prijzendienst van de FOD Economie 
om de firma’s te helpen de elementen waaruit de kostprijs was opgebouwd, voor te stellen.

De “prijsstructuur” bestaat uit een tiental rubrieken in verband met het geheel van de vaste 
en variabele kosten. Ze omvatten:

• De directe kosten die toe te schrijven zijn aan de productie, de verkoop en de communi-
catie: het gaat onder meer om grondstoffen en productiemiddelen als het geneesmiddel 
in België wordt gefabriceerd of om de aankoopprijs of de transferprijs als het geneesmid-
del wordt ingevoerd; die kosten omvatten ook de commissielonen van de verdelers, de 
kosten voor publiciteit en medische informatie.

• De indirecte kosten zoals de kosten voor gebouwen, onderhoud, verzekering, algemene 
diensten, institutionele publiciteit…, die meestal toe te schrijven zijn aan verschillende 
geneesmiddelen en die de firma aan het nieuwe geneesmiddel toewijst op basis van een 
verdeelsleutel die ze vrij bepaalt.

• Naast die kostprijzen moet de firma haar winstmarge vermelden.

De farmaceutische firma’s bepalen vrij de kosten die ze aan het nieuwe geneesmiddel toe-
schrijven. De prijsstructuur wordt opgesteld zonder verplichte koppeling aan boekhoud-
posten en zonder certificering. Er wordt overigens geen boekhoudkundige controle bij de 
farmaceutische firma’s uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de vermelde eenheidsprij-
zen te verifiëren. Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat die gegevens niet voldoende 
waarborgen inzake betrouwbaarheid bieden.

De FOD Economie beschikt over geen enkel referentiekader om de elementen te beoorde-
len waaruit de eenheidsprijs is opgebouwd. Er wordt geen enkele statistiek opgesteld om de 
chronologische evolutie van de kosten te bekijken of om deze te vergelijken, bijvoorbeeld 
naargelang de herkomst van de actieve bestanddelen, de therapeutische klasse van de ge-
neesmiddelen, de farmaceutische firma’s of tussen de verschillende geneesmiddelen van 
eenzelfde firma.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de firma’s de bestanddelen van de kostprijs vermelden 
zonder het aandeel van de vaste kosten toegerekend aan het nieuwe geneesmiddel te ver-
antwoorden en zonder de hypothese te preciseren waarvan ze uitgaat in verband met het 
aantal verkochte eenheden. De economische theorie gaat er nochtans gewoonlijk van uit 
dat de kostprijs per eenheid van een product varieert naargelang de geproduceerde hoe-
veelheden. Hij daalt totdat het optimaal productieniveau van de producent is bereikt, en 
stijgt daarna.
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Er moet worden benadrukt dat de farmaceutische firma’s de ontwikkeling en de commer-
cialisering van een geneesmiddel minutieus opvolgen op budgettair en financieel vlak. 
Volgens de meest courante praktijken worden de kosten en ontvangsten in een gedetail-
leerde meerjarenbegroting geschat. Via de analytische boekhouding kunnen de realisaties 
waarschijnlijk worden opgevolgd. Op die basis zouden de firma’s gemakkelijk uitgebreidere 
informatie kunnen verstrekken aan de Commissie tot Regeling der Prijzen en aan de Prij-
zencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten.

Advies van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst onderstreept in zijn commentaar als bijlage bij het antwoord van 
de minister van Economie dat bij de eerste aanvraag tot prijsbepaling de verkochte 
hoeveelheden niet gekend zijn. Ze kunnen enkel worden geschat. Hij gaat ervan 
uit dat de ramingen van de firma’s rekening houden met het aantal potentiële 
klanten, de dosering en de duur van de behandeling. Hij benadrukt in dat verband 
dat het promotiebeleid van de firma bij de geneesheren eveneens invloed kan heb-
ben op het verkochte volume. Als het niet om nieuwe therapeutische indicaties 
gaat, kunnen de prijzen op de Belgische markt voor vergelijkbare behandelingen 
in aanmerking worden genomen. Bij het lanceren van een nieuw product kan de 
firma een marketingstrategie hanteren die erop gericht is de markt te veroveren 
met een lagere prijs dan deze van de concurrenten. Ze kan ook er ook voor opteren 
zich op de concurrentie af te stemmen of nog, kiezen voor een afroomstrategie 
waarbij een hogere prijs dan de concurrentie wordt gehanteerd die wordt verant-
woord door een meerwaarde ten opzichte van vergelijkbare behandelingen.

Standpunt van het Rekenhof
De commentaar van de Prijzendienst bevestigt volgens het Rekenhof dat meer 
precisie zou kunnen worden gevraagd in de door de farmaceutische firma’s overge-
zonden informatie. Ze zouden verplicht moeten aangeven welke hoeveelheden ze 
op de Belgische markt denken te kunnen verkopen. De verkoopsramingen zouden 
de overheid een idee geven van de plaats die de firma op de markt wil innemen en 
in een later stadium zou het prijsbeleid kunnen worden aangepast aan de werke-
lijke consumptie.

Volgens de informatie die de FOD Economie tijdens de audit heeft meegedeeld, waakt de 
Prijzencommissie erover dat de kosten voor commercialisering niet meer bedragen dan 
50 % van de industriële kostprijs. Aangezien het echter niet mogelijk is de industriële kost-
prijs te verifiëren, volstaat die regel niet om de betrouwbaarheid van de totale kostprijs te 
waarborgen.

In de gecontroleerde dossiers was het grootste deel van de industriële kostprijs zonder de-
taillering vermeld onder de rubriek “aankoopprijs”. Voor de onderzochte dossiers werd dat 
begrip verklaard door het feit dat de productie van het geneesmiddel werd verzekerd door 
een in het buitenland gevestigde productie-eenheid. Farmaceutische firma’s zijn meestal 
multinationale ondernemingen die hun activiteiten inplanten in landen waar ze een opti-
maal rendement tegen een zo laag mogelijke prijs halen. De geneesmiddelen worden ver-
volgens ingevoerd door de eenheden die in de verschillende landen zijn gevestigd. De aan 
die nationale eenheden gefactureerde prijs is ook bestudeerd om het beste financieel ren-
dement op te leveren gelet op de verschillende fiscale stelsels.
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In het licht van die strategieën is het een onbegonnen zaak om de werkelijke kostprijs te 
bepalen. Er zou niettemin meer precieze informatie aan de farmaceutische firma’s kunnen 
worden gevraagd en er zou samenwerking tot stand kunnen worden gebracht tussen de 
prijsreguleringsinstanties van de verschillende Europese landen. Op die manier zou voor 
de prijsbepaling nuttige informatie kunnen worden gedeeld. Het Rekenhof kwam in de loop 
van de audit te weten dat in 2005 onder de bescherming van de Wereldgezondheidsorgani-
satie het PPRI-netwerk werd opgericht48 en het vernam ook het bestaan van de gegevens-
bank Euripid die door de Europese Commissie wordt ondersteund. Die twee initiatieven 
beogen samenwerking te organiseren en een gegevensbank uit te bouwen over de prijzen 
en de terugbetaling van geneesmiddelen. Het RIZIV was echter van oordeel dat het de do-
cumenten die worden rondgedeeld binnen de werkgroepen waaraan het meewerkt, niet aan 
het Rekenhof kon meedelen.

Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst bevestigt dat de meeste geneesmiddelen die op de Belgische 
markt worden gecommercialiseerd, worden ingevoerd en dat een groot deel van 
de aankoopkosten of de transferprijzen worden vastgelegd door de moedermaat-
schappij. Ze kunnen onder meer om fiscale redenen leiden tot over- of onderfac-
turering.

4.1.2.3 Winstmarge
De Prijzendienst ziet er bij het onderzoeken van de prijsstructuur op toe dat de marge per 
verpakking niet hoger ligt dan 10 % voor producerende firma’s en 5 % voor importerende 
firma’s.

In alle onderzochte dossiers heeft het Rekenhof vastgesteld dat de wetenschappelijke en fi-
nanciële informatie van de firma’s coherent is. Enerzijds was de voorgestelde prijs afgestemd 
op die van geneesmiddelen met een vergelijkbaar therapeutisch belang. Anderzijds zorgde 
die prijs, rekening houdend met de opgegeven kostprijzen, voor een lagere winstmarge dan 
het maximum van 5 % dat door de Prijzencommissie voor Farmaceutische Specialiteiten 
wordt gehanteerd. De door de firma’s voorgestelde marges bleven in de onderzochte dos-
siers meestal beperkt tot 3 of 4 % van de voorgestelde verkoopprijs.

Gelet op de tekortkomingen die bij de benadering van de kostprijs werden opgemerkt, be-
staat er geen zekerheid dat de door de firma’s opgegeven marges betrouwbaar zijn. De ad-
viezen van de Prijzencommissie voor Farmaceutische Specialiteiten en de motivering van 
de ministeriële beslissing in de door het Rekenhof onderzochte dossiers, sloegen niet op de 
winstmarges.

4.1.2.4 Markt- en concurrentievoorwaarden
Om de prijzen die ze voorstellen te verantwoorden, moeten de farmaceutische firma’s de 
markt- en concurrentievoorwaarden beschrijven, onder meer door de prijzen af-fabriek 
mee te delen die ze in de lidstaten van de Europese Unie hanteren. In de adviezen van de 
Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten en in de voorstellen van de Prij-

48 Netwerk PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information), zie Gesundheit Österreich GmbH, P+R 
Network, WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies, http://whocc.goeg.at/
Networks/Organisation.
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zendienst wordt aangegeven dat dat criterium voor innoverende geneesmiddelen de voor-
naamste referentie is om de prijzen in België vast te leggen. Als het nieuwe geneesmiddel 
vergelijkbaar is met andere in België gecommercialiseerde geneesmiddelen, wordt de prijs 
van de vergelijkbare behandelingen ook als referentie genomen.

Het Rekenhof heeft in de dossiers die het heeft onderzocht, vastgesteld dat België tot de 
kopgroep van landen behoorde om geneesmiddelen te lanceren. Naargelang het dossier 
telde de lijst van in het buitenland gehanteerde prijzen immers drie tot zeven landen. De 
prijs die op de Belgische markt wordt bekomen, kan als referentie dienen bij het lanceren 
van het geneesmiddel in andere Europese landen.

Er werd in 2012 een nieuwe maatregel goedgekeurd in het kader van de regelgeving in ver-
band met de verzekering geneeskundige verzorging49. Die maatregel verplicht de farmaceu-
tische firma’s om jaarlijks aan het RIZIV de prijzen mee te delen die worden gehanteerd in 
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Ierland, Finland en Oostenrijk voor de actieve bestand-
delen die sinds meer dan vijf jaar en minder dan twaalf jaar vergoedbaar zijn. Concreet 
gaat het om specialiteiten die sinds meer dan vijf jaar worden gecommercialiseerd en die 
nog worden beschermd door een octrooi. Er is zodoende nog geen enkele maatregel inzake 
prijsverlaging op toegepast50. Voor 2012 gaat het om 407 specialiteiten.

Het RIZIV heeft de door de firma’s overgezonden gegevens onderzocht om te zoeken naar 
geneesmiddelen waarvoor een besparingsmaatregel zou kunnen worden genomen in het 
kader van het vergoedingsbeleid. Het heeft een groep van 210 specialiteiten geselecteerd 
waarvoor de prijzen in 2011 in het buitenland waren gezakt, maar niet in België. In die 
steekproef lag voor 142 specialiteiten (68 %) de prijs in België hoger dan de prijs in minstens 
één van de zes Europese landen die werden gekozen om mee te vergelijken. Voor vieren-
zestig specialiteiten (22 %) lag de Belgische prijs hoger dan de prijs die werd gehanteerd in 
minstens drie andere landen.

Er werd een besparingsmaatregel goedgekeurd voor geneesmiddelen uit de steekproef 
waarvan de prijs in België hoger lag. De firma moest op 1 april 2013 de prijzen ervan vermin-
deren of die prijsdalingen afwentelen op andere vergoedbare specialiteiten die ze mocht 
kiezen, voor zover dat een gelijkwaardige globale besparing voor de verzekering voor ge-
neeskundige verzorging zou opleveren51.

Wat de gegevensuitwisseling betreft, benadrukt de dienst echter dat hij niet werd geïnfor-
meerd over de prijsdalingen die de minister van Sociale Zaken in 2012 doorvoerde na een 
analyse van de Europese prijzen.

Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat de firma’s de Prijzendienst van de FOD 
Economie in kennis moeten stellen van de prijzen die ze toepassen. Voor de geneesmidde-
len waarvoor die prijsdalingen gelden, hebben de firma’s bijgevolg wellicht kennis gegeven 
van de prijsveranderingen.

49 Artikel 125 van de programmawet van 22 juni 2012 tot wijziging van artikel 72bis, § 1, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

50 De systemen voor automatische prijsverslagen zijn beschreven in punt 4.3.
51 Artikel 3 van de programmawet van 27 december 2012.
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Het RIZIV heeft overigens de door de farmaceutische firma’s meegedeelde informatie over-
gezonden naar de FOD Economie. De Prijzencommissie voor Farmaceutische Specialiteiten 
moet immers volgens de reglementering52 de toestand van de prijzen van geneesmiddelen 
opvolgen in de lidstaten van de Europese Unie en nuttige suggesties doen. Bij het afsluiten 
van de audit in december 2012 hadden de internationale prijsvergelijkingen tot geen enkele 
suggestie van de Prijzencommissie voor Farmaceutische Specialiteiten aanleiding gegeven. 

Voor geneesmiddelen die sinds minder dan vijf jaar of meer dan twaalf jaar vergoedbaar 
zijn, worden de in het buitenland gehanteerde prijzen niet systematisch en niet-veralge-
meend meegedeeld. Voor bepaalde dossiers vraagt de CTG die informatie op bij de behan-
deling van de tegemoetkomingsaanvragen of bij de herzieningsprocedures.

Naast de besparingsmaatregel die in het kader van het vergoedingsbeleid werd goedge-
keurd, is het Rekenhof van oordeel dat de minister van Economie zowel voor de patiënten 
als voor de verzekering voor geneeskundige verzorging, ervoor moet zorgen dat geneesmid-
delen tegen de beste prijs te verkrijgen zijn. Om daartoe te komen zouden de internationale 
prijsgegevens die aan de farmaceutische firma’s worden gevraagd, moeten worden gevraagd 
voor alle geneesmiddelen. De FOD Economie zou deze gegevens moeten benutten om het 
prijsniveau in België in het oog te houden en regelmatig aan te passen.

4.1.3 Conclusies en aanbevelingen
In de onderzochte dossiers stemden de in België toegelaten maximumprijzen in bepaalde 
gevallen overeen met de laagste prijs in de referentielanden. In andere gevallen stemden ze 
overeen met het gemiddelde van de prijzen die werden gehanteerd in de Europese referen-
tielanden of met een gecorrigeerd gemiddelde waaruit de uiterste prijzen werden geweerd. 
Er werd geen formele motivatie gegeven voor de gekozen optie. In de beslissingen was geen 
sprake van de kostprijzen en de winstmarges.

Het Rekenhof is van oordeel dat de prijsregulering bij de commercialisering in België niet 
op doeltreffende wijze kan worden verzekerd op basis van de door de firma’s overgezonden 
informatie. De gegevens in verband met de kostprijzen zouden nauwkeurig en verifieerbaar 
moeten zijn overeenkomstig de regelgeving. Bovendien zouden de hypothesen moeten wor-
den vermeld waarvan wordt uitgegaan voor de verkochte hoeveelheden.

Vanwege het multinationaal karakter van de farmaceutische firma’s is meer samenwerking 
nodig tussen de instanties die de prijzen regelen en de in de Europese landen terugbetaalde 
bedragen vastleggen. Via gegevensuitwisseling zouden eventuele verschillen in de kostprijs 
in de verschillende landen kunnen worden opgespoord en geanalyseerd. De overheden zou-
den de Europese prijsvergelijkingen, die momenteel een essentieel referentiekader vormen, 
relevanter kunnen maken.

Sinds 2012 moeten de firma’s jaarlijks aan het RIZIV de prijzen meedelen die in andere 
Europese landen worden toegepast voor sinds meer dan vijf jaar en minder dan twaalf jaar 
vergoedbare geneesmiddelen. Het RIZIV heeft op grond daarvan vastgesteld dat bepaalde 
van die geneesmiddelen in België duurder waren, omdat ze in het buitenland een prijsda-

52 Artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1975 tot oprichting van een Prijzencommissie voor de Farma-
ceutische Specialiteiten.
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ling hadden gekend, maar niet in België. Die geneesmiddelen werden geselecteerd om er in 
2012 een besparingsmaatregel op toe te passen.

In het algemeen zouden de internationale prijsgegevens die aan de farmaceutische firma’s 
worden gevraagd, voor alle geneesmiddelen moeten worden gevraagd. De FOD Economie 
zou die gegevens moeten bestuderen om het prijsniveau in België in het oog te houden en 
regelmatig aan te passen.

Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
In zijn antwoord benadrukt het RIZIV zijn steun aan de ontwikkeling van de gege-
vensbanken PPRI en Euripid in verband met de profielen van de landen en genees-
middelenprijzen. Het wijst op het feit dat het regelmatig een beroep doet op die 
informatiebronnen. Het heeft er tijdens de audit geen toegang toe verleend omdat 
het geen eigenaar is.

De minister betreurt het gebrek aan transparantie in de prijzen die de farmaceuti-
sche firma’s vragen en vindt dat er verbetering moet komen.

Ze is van oordeel dat enkel Europees overleg een invloed zal kunnen hebben op de 
prijzen van innoverende geneesmiddelen. Ze benadrukt dat het RIZIV heel actief 
is op dat vlak en dat zijzelf dat ingewikkelde debat vooruit probeert te helpen.

Advies van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst benadrukt dat de in de Europese Unie gehanteerde prijzen niet 
de enige referentie zijn om de Belgische prijs vast te leggen. Hij is van oordeel dat 
die referentieprijzen omzichtig moeten worden benaderd, aangezien de markt- en 
terugbetalingsvoorwaarden of de controle op de prijzen kunnen verschillen van 
land tot land.

Hij geeft toe dat hij moeilijkheden ondervindt om de eerste prijs van een genees-
middel vast te leggen en om na te gaan of de door de firma aangegeven winstmarge 
werkelijk klopt. Bepaalde basiselementen zijn immers nog niet gekend of worden 
door de firma’s geraamd. De dienst heeft vragen bij de boekhoudkundige basis die 
in aanmerking zou kunnen worden genomen, vooral als het om een innoverend 
geneesmiddel gaat.

De Prijzendienst benadrukt dat de toewijzing van de vaste en indirecte kosten aan 
de firma wordt overgelaten. Zij gebruikt een eigen verdeelsleutel die op basis van 
de algemene boekhouding moeilijk kan worden achterhaald.

In verband met de informatie die men uit de analytische boekhouding zou kun-
nen halen, is de Prijzendienst van oordeel dat een dergelijke boekhouding een log 
en duur beheerscontrole-instrument is dat in grote en multinationale onderne-
mingen wordt gebruikt, maar niet noodzakelijkerwijze in kleine ondernemingen.

In een analytische boekhouding wordt elk product met zijn kosten gelinkt, of die 
nu in het boekjaar of in de loop van voorgaande periodes werden gemaakt. Ze 
maakt het ook mogelijk te meten hoeveel elk product bijdraagt tot het resultaat 
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van de onderneming. De Prijzendienst benadrukt dat het essentieel kan zijn te 
begrijpen hoe de kosten van de geneesmiddelen zijn samengesteld om de prijzen 
vast te stellen, maar dat al die kostenelementen niet gekend zijn maar op ramin-
gen berusten op het ogenblik waarop een prijs aangevraagd wordt.

De Prijzendienst is van oordeel dat de methode van de volledige kosten via de ana-
lytische boekhouding, een mogelijke invalshoek is om de verkoopprijs te bepalen 
van een nieuw product zonder enige referenties of gecommercialiseerde equiva-
lenten. Het vergt echter een zware en intensieve inspanning om die methode uit 
te bouwen. De toerekening van kosten is subjectief en kan altijd worden betwist. 
Soms zijn er externe kosten (van buiten de moedermaatschappij) die onmogelijk 
te controleren zijn. De controle van de kosten en de winstmarges via de analyti-
sche boekhouding is veeleer een controle a posteriori om na te gaan of de prijs die 
eerst werd vastgelegd nog standhoudt na de analyse van de werkelijke kosten en 
de verkochte hoeveelheden.

Het is overigens niet verplicht een analytische boekhouding te voeren en deze kan 
dus niet worden geëist. Bovendien is het volgens de reglementering op de prijzen 
niet verplicht de elementen van de analytische boekhouding mee te delen.

De Prijzendienst is echter van oordeel dat men zou kunnen nadenken over de 
mogelijkheid om een analytische boekhouding verplicht te stellen in bepaalde ge-
vallen, rekening houdend met de specifieke moeilijkheden die minder grote struc-
turen of ondernemingen daarbij ondervinden. Voor ingevoerde geneesmiddelen 
heeft de Prijzendienst zijn twijfels bij de transparantie in de door het moederbe-
drijf vastgelegde aankoopprijs in het buitenland, de vervoerkosten of de bevoor-
radingskosten. Hij vraagt zich af welke bewijsstukken zouden moeten worden 
gevraagd.

De Prijzendienst benadrukt ook dat de reglementering op de prijzen de firma’s 
niet verplicht verantwoordingsstukken voor te leggen. Hij wijst erop dat het de 
bedoeling is de reglementering53 aan te passen om de verplichting op te leggen 
bewijs- en/of boekhoudkundige stukken voor te leggen bij de aanvraag tot prijsbe-
paling. Deze aanpassing zal tegen eind 2013 worden gefinaliseerd voor de genees-
middelen.

Voor innoverende geneesmiddelen waarvoor er geen andere vergelijkbare thera-
peutische behandeling op de Belgische markt bestaat, bevestigt de Prijzendienst 
dat hij rekening houdt met de gegevens die de firma’s hem moeten meedelen over 
de prijzen die ze hanteren in de andere lidstaten van de Europese Unie waar het 
geneesmiddel al wordt gecommercialiseerd.

De Prijzendienst beschikt inmiddels over een aantal kanalen om te weten te ko-
men welke prijzen de andere reguleringsinstanties in de EU toepassen. Hij wijst 
er echter op dat die informatie niet in alle lidstaten wordt gepubliceerd. Hij is 

53 De Prijzendienst verwijst hier naar koninklijke besluiten tot uitvoering van boek V van het Wetboek van Econo-
misch Recht.
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bijgevolg van oordeel dat indien er toegang zou zijn tot de gegevensbank die op 
Europees niveau werd ontwikkeld onder toezicht van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie, het makkelijker zou zijn de door de firma’s meegedeelde informatie te 
verifiëren. De Prijzendienst wijst erop dat hij met het RIZIV contact zal opnemen 
om toegang tot die gegevensbank te krijgen.

Als er voor een geneesmiddel geen vergelijkbare behandeling bestaat in België en 
het nog in geen enkel Europees land wordt gecommercialiseerd, wordt de Belgi-
sche prijs ervan vastgelegd zonder referentieprijs. De Prijzendienst is van oordeel 
dat de in België gevraagde prijs dan veel hoger kan uitvallen dan in andere Euro-
pese landen waar het geneesmiddel later wordt gecommercialiseerd.

Om die reden bepaalt artikel V.14 van het Wetboek van Economisch Recht dat 
aan de farmaceutische firma’s kan worden gevraagd om achteraf de in de andere 
landen van de Europese Unie gehanteerde prijzen mee te delen. Wel moet een 
koninklijk besluit nog vastleggen wanneer die bepaling in werking zal treden. Vol-
gens de Prijzendienst zou dat besluit voor eind 2013 moeten kunnen worden gefi-
naliseerd. Op die basis zal de minister van Economie de prijzen kunnen aanpassen 
op basis van de prijzen die in andere landen van de Unie worden gehanteerd.

De bepalingen die worden verwacht in uitvoering van het Wetboek van Econo-
misch Recht, kunnen verschillen van de bepalingen die de wetgever in het kader 
van de programmawet van 22 juni 2012 heeft aangenomen. Er kunnen onder meer 
verschillen ontstaan bij de keuze van de landen die voor de internationale prijsver-
gelijking worden gebruikt.

De Prijzendienst is van oordeel dat het niet haalbaar is de internationale vergelij-
king uit te breiden tot alle geneesmiddelen, onder meer wegens de enorme werk-
belasting die dit voor de ondernemingen en voor de overheid zou meebrengen. Hij 
voegt eraan toe dat dit niet nuttig is voor alle groepen geneesmiddelen waarvoor 
al prijsdalingen bestaan in het kader van het terugbetalingsbeleid. Een analyse die 
beperkt is tot bepaalde groepen zou haalbaar en meer realistisch zijn.

4.2 Door de minister van Sociale Zaken vastgelegde vergoedingsbasis

4.2.1 Onderzoek van de procedure
Om de ratio kosten/doeltreffendheid te optimaliseren van nieuwe geneesmiddelen die voor 
vergoeding in aanmerking komen, kan de CTG opnieuw onderhandelen over de vergoe-
dingsbasis ervan, d.w.z. het basisbedrag dat dient voor de berekening van de vergoeding. 
Uiteindelijk is de beslissing in verband met de vergoedingsbasis bepalend voor de prijs 
waartegen een geneesmiddel wordt gecommercialiseerd. Via deze tweede onderhandeling 
kunnen de prijzen voor terugbetaalbare geneesmiddelen strakker worden gereguleerd.

Volgens de regelgeving wordt de vergoedingsbasis bepaald door een evaluatie te maken van 
de therapeutische waarde van het geneesmiddel, van de therapeutische en sociale behoef-
ten, van de prijs en de vergoedingsbasis voorgesteld door de aanvrager, van de budgettaire 
weerslag van de terugbetaling en van de verhouding tussen de kosten en de therapeutische 
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waarde54. Het Rekenhof heeft in de notulen en in de evaluatieverslagen van de CTG vastge-
steld dat die aspecten effectief werden besproken en vervolgens geëvalueerd. In de evalu-
atie van de CTG wordt in verband met de prijzen nooit gesproken over de kostprijs en de 
winstmarge van de firma. Die bepalende elementen van de prijs worden uitsluitend bij de 
FOD Economie onderzocht.

Voor innoverende behandelingen baseert de CTG zich uitsluitend op het voorstel van de 
farmaceutische firma. De overheid is in haar streven naar een aanbod van kwaliteitsvolle 
geneesmiddelen tegen de laagste prijs, niet voldoende op de hoogte van de kostprijzen van 
geneesmiddelen. Ze kan niet nauwkeurig de prijs evalueren waarboven een farmaceutische 
markt economisch niet meer aantrekkelijk is. Vaak wordt een gematigde en voorzichtige 
onderhandeling over de prijzen gerechtvaardigd door de vrees dat de firma’s hun onderzoe-
ken zouden beperken, dat ze hun geneesmiddelenaanbod in België beperken of dat ze de 
bevoorrading beperken. In die context wordt de prijs van een geneesmiddel vooral bepaald 
door het therapeutisch belang ervan. Het vergoedingsniveau staat in verhouding tot de 
verwachtingen van artsen en patiënten. De CTG moet niettemin zorgen dat de prijzen ver-
enigbaar zijn met de beperkingen vastgelegd voor de geneesmiddelenbegroting. De raming 
van de budgettaire weerslag blijft bijgevolg een doorslaggevend beslissingscriterium voor 
innoverende en weesgeneesmiddelen55.

Het octrooisysteem beschermt farmaceutische firma’s tegen het gebruik door concurre-
rende firma’s van de actieve bestanddelen die zij hebben ontwikkeld. Via octrooien zijn ze 
gedurende een redelijke termijn verzekerd van een monopolie om de onderzoeks- en ont-
wikkelingskosten te kunnen afschrijven.

Innoverende en weesgeneesmiddelen vertegenwoordigen slechts 5,62 % van de geneesmid-
delen die tussen 2007 en 2011 voor vergoeding in aanmerking werden genomen56. Van nage-
noeg 28 % van de toegelaten geneesmiddelen wordt aangenomen dat ze vergelijkbaar zijn 
met bestaande behandelingen en dat hun prijs wordt afgestemd op die van de vergelijkbare 
behandelingen. Dat systeem van prijsbepaling vormt een vervolmaking van de bescher-
ming die octrooien bieden. Gedurende de geldigheidsperiode van octrooien zorgt dat sys-
teem er immers voor dat de firma’s geen prijsconcurrentie zullen krijgen van geneesmid-
delen met een vergelijkbare therapeutische waarde.

Firma’s kennen de markt waarop ze komen spelen wanneer ze een geneesmiddel ontwik-
kelen en commercialiseren. Ze stellen in hun aanvraagdossier zelf vergelijkbare geneesmid-
delen voor, waarvan ze de keuze verantwoorden. In dat proces heeft het prijsniveau van 
een innoverend geneesmiddel een kettingeffect op het geheel van producten die nadien 
vergelijkbaar worden geacht.

54 De te evalueren criteria worden opgesomd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststel-
ling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

55 Weesgeneesmiddelen zijn opgenomen in het register van de Europese Gemeenschap voor weesgeneesmiddelen. 
Overeenkomstig Verordening nr. 141/2000 inzake weesgeneesmiddelen gaat het om geneesmiddelen die bedoeld 
zijn om zeldzame ziektes te behandelen die levensbedreigend zijn of tot chronische invaliditeit kunnen leiden. 
Daarnaast kan het ook gaan om behandelingen waarvoor de commerciële opbrengst onvoldoende wordt geacht 
om de nodige investeringen om het geneesmiddel op de markt te brengen, te kunnen dekken.

56 In tabel 9 onder punt 5.4.1 van het verslag wordt een opsomming gegeven van de vergoedbare specialiteiten.
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4.2.2 Conclusies en aanbevelingen
De CTG zou zich moeten kunnen baseren op nauwkeurige en gecertificeerde gegevens van 
de FOD Economie over de kostprijzen van geneesmiddelen, om die tegen een zo laag mo-
gelijke prijs te kunnen vergoeden. Aan de hand van die gegevens zou men nauwkeuriger 
kunnen inschatten hoever farmaceutische firma’s kunnen gaan in de onderhandeling over 
de vergoedingsbasis.

De CTG bepaalt in haar voorstellen de vergoedingsbasis op grond van de therapeutische 
waarde van het geneesmiddel, die wordt aangetoond via klinische studies vóór de commer-
cialisering. Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat het FAGG de informatie die 
het in het kader van zijn opvolging van de veiligheid en doeltreffendheid heeft vergaard, 
niet doorspeelt aan de CTG. De koppeling van therapeutische waarde en prijs is dus niet ge-
garandeerd gedurende de volledige periode waarin een geneesmiddel wordt terugbetaald.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV stelt vast dat het Rekenhof ervoor pleit dat de prijzen en de vergoe-
dingsbasis van geneesmiddelen rekening zouden houden met de kostprijs en met 
de omzet die deze geneesmiddelen halen. Het wenst eraan te herinneren dat de 
therapeutische waarde en meerwaarde helemaal niet met die economische aspec-
ten samenhangen. Het is van oordeel dat de aanbeveling van het Rekenhof het 
principe van een op de therapeutische waarde gebaseerde prijs (Value-Based Pri-
cing) in twijfel zou kunnen trekken.

Standpunt van het Rekenhof
Het Rekenhof herinnert eraan dat volgens de geldende reglementering57 de mi-
nister van Economische Zaken de prijs vaststelt op basis van de kostprijs. Voorts 
moet de firma haar prijs afstemmen op de vergoedingsbasis die de minister van 
Sociale Zaken heeft vastgelegd op voorstel van de CTG. Het is niet de bedoeling 
het principe van een vergoedingsbasis gekoppeld aan de therapeutische waarde 
van het geneesmiddel in twijfel te trekken, maar het is belangrijk dat de CTG over 
realistische informatie over de kostprijzen beschikt om zich een zo goed mogelijk 
beeld te kunnen vormen van het drempelbedrag waaronder de vergoedingsbasis 
de commerciële rendabiliteit van een geneesmiddel niet meer zou garanderen.

Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst is van oordeel dat er al informatie wordt uitgewisseld tussen de 
CTG en de FOD Economie. Hij onderstreept onder meer dat een vertegenwoordi-
ger van de FOD zetelt in de CTG en dat de CTG haar wetenschappelijke evaluatie-
verslagen en haar kostenvergelijkingen tussen vergelijkbare behandelingen aan de 
FOD meedeelt. Voorts moeten de firma’s aan de CTG meedelen welke maximum-
prijs de minister van Economie heeft toegekend.

Hij is echter van oordeel dat de economische prijsanalyse tot de bevoegdheid van 
de FOD Economie behoort. Het lijkt hem niet nuttig die analyse opnieuw uit te 
voeren op het niveau van het RIZIV. De dienst is van oordeel dat er enkel een be-
tere controle moet komen op de door de firma’s meegedeelde informatie.

57 Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare genees-
middelen.
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4.3 Automatische prijsverlagingen

4.3.1 Niet-gerichte verlagingen
Op 1 juli 2006 werden de farmaceutische firma’s bij wet verplicht een verlaging van de prij-
zen en van de vergoedingsbasissen van hun vergoedbare farmaceutische specialiteiten voor 
te stellen, zodat een globale besparing van minstens 2 % van het omzetcijfer van 2004 zou 
kunnen worden gerealiseerd58.

Op 1 mei 2009 en 1 april 2012 hebben de firma’s opnieuw een prijsverlaging moeten door-
voeren die een globale besparing van minstens 1,95 % van het in 2007 en 2010 gerealiseerde 
omzetcijfer moest opleveren.

Om deze maatregelen uit te voeren, konden ze een lineaire prijsvermindering van al hun 
vergoedbare producten voorstellen of konden ze de vermindering toepassen op enkele pro-
ducten, voor zover de globale besparingsdoelstelling werd nageleefd.

4.3.2 Prijsverlaging voor oude geneesmiddelen
Er werden maatregelen goedgekeurd om de patiënt en de overheid te laten genieten van 
degressieve prijzen naargelang geneesmiddelen ouder worden59.

De prijs en de vergoedingsbasis van actieve bestanddelen die al sinds meer dan twaalf jaar 
worden vergoed, dalen automatisch. Die daling wordt vastgelegd op 17 %. Na vijftien jaar 
wordt een bijkomende daling van 2,41 % toegepast om te komen tot een totale verminde-
ring van 19 % ten opzichte van de prijs voor inaanmerkingneming voor vergoeding.

Die verminderingen worden niet toegepast op geneesmiddelen met een omzetcijfer lager 
dan 1,5 miljoen euro en op geneesmiddelen waarvan de prijs reeds met minstens 65 % is 
gedaald sinds ze voor vergoeding in aanmerking werden genomen.

Voor bepaalde specifieke behandelingen worden ook uitzonderingen toegestaan. Het gaat 
om bloedvervangmiddelen en bloedderivaten, anti-hemofiliepreparaten, bepaalde orale 
contraceptiva, vaccins en immunoglobulines.

Op geneesmiddelen die door een octrooi beschermd zijn, wordt geen daling toegepast. In-
noverende geneesmiddelen van klasse 1 kunnen gedurende maximum zes jaar eveneens een 
uitzondering genieten60.

58 Al die maatregelen zijn vervat in artikel 191, 1ste lid, 15 septies, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

59 Artikel 69 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en 
houdende diverse bepalingen inzake gezondheid; artikelen 56, 56bis en 56ter van het koninklijk besluit van 21 de-
cember 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. 

60 De uitzondering wordt toegestaan voor farmaceutische specialiteiten die voor vergoeding in aanmerking zijn ge-
nomen in klasse 1 in de loop van de vijf jaren voorafgaand aan de eerste dag van het semester in de loop waarvan 
de twaalf jaren worden bereikt. Deze uitzondering wordt voor maximum zes jaar toegestaan en kan vroeger ver-
strijken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een herziening of bij het in aanmerking nemen voor vergoeding van een 
gelijkaardig geneesmiddel. 
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Volgens de reglementaire bepalingen61 stelt het secretariaat van de CTG de lijst van de be-
oogde specialiteiten op en deelt het deze lijst uiterlijk op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 no-
vember voorafgaand aan de toepassing van de prijsdalingen mee aan de betrokken firma’s. 
Er moet worden onderstreept dat tot 2012 de procedure van de prijsdaling slechts twee keer 
per jaar werd toegepast.

Die dalingen worden berekend voor de originele specialiteiten ingeschreven in de hoofd-
stukken I, II of IV van de lijst van de vergoedbare specialiteiten. Generische geneesmidde-
len en kopieën worden dus niet beoogd. Bij prijsdalingen hebben de farmaceutische firma’s 
echter meestal de prijs van generische geneesmiddelen afgestemd op die van de originele 
geneesmiddelen. Voor bepaalde actieve bestanddelen heeft het RIZIV bovendien herzie-
ningsprocedures opgestart om een maximale vergoedingsbasis vast te leggen die zowel 
voor de originelen als voor de generische geneesmiddelen en kopieën van toepassing zijn.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV wijst erop dat er momenteel besprekingen aan de gang zijn om een sys-
teem uit te werken dat de prijzen van de generische geneesmiddelen en kopieën 
moet verlagen.

4.3.3 Conclusie en aanbeveling
De doeltreffendheid van de terugbetaling wordt verbeterd door het systeem van de prijs-
dalingen, maar de impact ervan wordt tegengewerkt door het feit dat de farmaceutische 
firma’s voortdurend nieuwe geneesmiddelen commercialiseren die vergelijkbaar zijn met 
de oude maar die op de voorschriften een koppositie innemen.

Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat er zou moeten worden nagedacht over een manier 
om het gebruik te stimuleren van geneesmiddelen die de beste prijs/kwaliteit-verhouding 
bieden. Er zijn verschillende denkpistes mogelijk, zoals het op elkaar afstemmen van de 
vergoedingsbasissen van alle vergelijkbare geneesmiddelen, ongeacht hun ouderdom, of 
het meer selectief te werk gaan bij de terugbetaling van recente vergelijkbare geneesmid-
delen.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister wijst in haar antwoord op nieuwe instrumenten, zoals de geplafon-
neerde terugbetaling voor sommige therapeutische klassen van geneesmiddelen 
en de oprichting van terugbetalingscategorie F. Ze vormen een aanvulling op de 
opgelegde voorschrijfquota om de efficiëntie van de terugbetaling en de individu-
ele feedback aan de geneesheren te verbeteren.

Standpunt van het Rekenhof
Het Rekenhof preciseert dat de in 2012 goedgekeurde plafonnering van de terug-
betaling betrekking heeft op drie geneesmiddelenklassen (maagzuurremmers, 
antidepressiva en antihypertensiva). Er werd overigens een geneesmiddel in ca-
tegorie F ingeschreven, namelijk een geneesmiddel dat in de ziekenhuisapotheek 
wordt afgeleverd.

61 Artikel 56, § 1bis, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 21 december 2001.
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4.4 Problematiek van de kortingen

4.4.1	 Verplichtingen	van	de	farmaceutische	firma’s	in	verband	met	de	geneesmidde-
lenprijzen voor het publiek

De prijzen die bij de inaanmerkingneming voor vergoeding zijn vastgelegd, zijn net zoals 
de distributiemarges62 van de groothandelaars en apothekers, gereglementeerd en mogen 
niet worden overschreden. De firma’s mogen die prijzen in het kader van hun marketing-
strategieën laten zakken. Als de prijzen af-fabriek worden verminderd, moet de prijs die aan 
het publiek wordt aangerekend, echter in dezelfde verhouding worden verminderd om de 
maximale winstmarges van de groothandelaars en de apothekers in acht te nemen.

De firma’s moeten de FOD Economie op de hoogte brengen van de werkelijke prijs waar-
tegen hun producten worden gecommercialiseerd. Bij de commercialisering van genees-
middelen worden de prijzen correct aan de FOD meegedeeld. Nadien ontvangt de FOD 
meldingen van prijsdalingen, maar geen enkele controle garandeert dat die informatie alle 
toegepaste dalingen omvat, met inbegrip van eventuele promotieacties die geval per geval, 
sporadisch of afhankelijk van de volumes worden toegestaan.

Bij het RIZIV vermelden de begrotingswerkzaamheden 2012 de kortingen die de farma-
ceutische bedrijven hebben toegekend. Vanaf juli 2012 werd een besparingsmaatregel toe-
gepast63 om die kortingen gedeeltelijk te recupereren voor de verzekering voor de genees-
kundige verzorging. Zo werd een bijdrage van 0,20, 0,32 of 0,38 euro geheven op het aan 
de apotheker betaalde bedrag voor iedere afgeleverde verpakking64. Het bedrag van de bij-
drage wordt vastgesteld volgens de omvang van de honoraria die in 2011 aan elke apotheek 
zijn uitgekeerd. Het totaal van de bijdragen is geplafonneerd op 17,787 miljoen euro.

4.4.2 Controle van de werkelijk toegepaste prijzen
Naar aanleiding van een klacht door een farmaceutische firma tegen een concurrent heeft 
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie een gerichte controle 
uitgevoerd naar de door de beschuldigde firma gehanteerde prijzen. De directie wijst er in 
haar controleverslag van maart 2012 op dat de problematiek van de maximummarges niet 
beperkt is tot het voorgelegde geval. In het verslag wordt aan de Prijzendienst voorgesteld 
te bekijken of het opportuun is een algemeen onderzoek uit te voeren naar de naleving van 
de distributiemarges. Aan dat voorstel werd geen gevolg gegeven en er is geen onderzoek 
geprogrammeerd voor 2012 en 2013.

Door het gebrek aan controle op de werkelijk toegepaste prijzen kan het zijn dat het RIZIV 
bij zijn terugbetaling distributiemarges dekt die hoger liggen dan de door de reglemente-
ring toegelaten maximummarges. De financiële tegemoetkoming van het RIZIV is immers 
gebaseerd op de officiële prijzen en niet op de bedragen die de apothekers en groothande-
laars werkelijk betalen.

62 Die marges worden vastgesteld overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de 
prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen. Zie voetnoten 39 en 40.

63 Artikel 128 van de programmawet van 22 juni 2012.
64 Die bijdrage is zowel verschuldigd voor merkgeneesmiddelen als voor generische medicamenten en kopijen.
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4.4.3 Aanbeveling
Het Rekenhof is van oordeel dat regelmatig zou moeten worden gecontroleerd welke prij-
zen de farmaceutische firma’s werkelijk toepassen. Via die controle zou het door het RIZIV 
terugbetaalde bedrag kunnen worden verminderd als een korting wordt gegeven en ervoor 
kunnen worden gezorgd dat de door de groothandelaars en apothekers opgestreken distri-
butiemarges de reglementaire maximumbedragen naleven.

Om de actualisering van de bij de FOD Economie geregistreerde prijzen te vergemakkelij-
ken en om na te gaan of de farmaceutische firma’s de prijzen goed doorgeven, zou het RIZIV 
de lijst van de geneesmiddelen waarvan de prijs in het kader van de terugbetaling werd 
herzien, systematisch aan de Prijzendienst moeten meedelen.

Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst bevestigt dat de prijs die de farmaceutische firma’s werkelijk aan 
de groothandelaars factureren, niet noodzakelijkerwijze de prijs is die ze aan de 
FOD meedelen. In het kader van marketingstrategieën kan het gebeuren dat fir-
ma’s kortingen of prijsverminderingen aan de groothandelaars toekennen om een 
geneesmiddel te promoten of om aankopen in grote hoeveelheden te belonen.

Die kortingen en prijsverminderingen worden niet altijd doorgerekend op de aan 
de apotheker gefactureerde prijs en op het door de patiënt betaalde bedrag. Zo 
kan het gebeuren dat het RIZIV effectief onwettelijke distributiemarges financiert.

De Prijzendienst is van oordeel dat de controle van de werkelijk toegepaste prijzen 
a posteriori moet gebeuren door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling 
van de FOD Economie.

4.5 Gemiddelde prijs van de geneesmiddelen

De gemiddelde prijs van de geneesmiddelen varieert sterk naargelang ze al dan niet wor-
den terugbetaald. Geneesmiddelen van vitaal belang, geklasseerd in vergoedingscategorie 
A, zijn meer dan twee keer duurder dan de noodzakelijke geneesmiddelen van categorie B 
en meer dan drie keer duurder dan de niet-terugbetaalde geneesmiddelen. Het prijsniveau 
van de terugbetaalde geneesmiddelen wordt nochtans beïnvloed door het systeem van de 
automatische prijsdaling voor oude geneesmiddelen en door het systeem van de referentie-
terugbetaling waarbij de prijs van de originele specialiteiten wordt afgestemd op die van de 
generische geneesmiddelen.
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Tabel 3 – Gemiddelde kostprijs van geneesmiddelen in 2011 volgens hun terugbetalingscategorie  
(in euro)

Terugbetalingscategorieën Gemiddelde kostprijs per dagdosis

A (Specialiteiten van vitaal belang) 1,53

B (Belangrijke curatieve behandelingen) 0,64

C (Symptomatische behandelingen) 0,49

D (Niet-terugbetaalde behandelingen) 0,49

Bron: gegevens Farmanet voor de terugbetaalbare geneesmiddelen en IMS Health (leverancier van sta-
tistische medische gegevens) voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen

4.6	 Bijdragen	van	de	farmaceutische	firma’s

4.6.1 Inventaris van de verschillende wettelijke bijdragen
De overheid wil bij het vastleggen van de prijzen van geneesmiddelen het onderzoek naar 
en de ontwikkeling van het aanbod van geneesmiddelen op de Belgische markt in stand 
houden. Ze moedigt innovatie aan door de druk op de prijzen tijdens de beschermingspe-
riode van octrooien te beperken65.

Vermits de overheid geen optimale verhouding prijs/kwaliteit voor elk terugbetaald ge-
neesmiddel kan opstellen, gaf ze de voorkeur aan een systeem van jaarlijkse heffing op het 
omzetcijfer. Om de globale evolutie van de uitgaven in de hand te houden, werd ook voor-
zien in aanvullende heffingen om eventuele overschrijdingen van de begrotingsdoelstelling 
voor geneesmiddelen te compenseren66.

Er is meer concreet een jaarlijkse forfaitaire heffing van 1.487,36 euro67 verschuldigd voor 
elk verpakkingstype dat voor terugbetaling in aanmerking komt.

Vervolgens wordt een heffing opgelegd op het omzetcijfer van terugbetaalde geneesmid-
delen. Tussen 1995 en 2005 varieerde het heffingsniveau van 2 tot 4 % van de omzet van 
terugbetaalbare geneesmiddelen. Voor 2002, 2003, 2004 en 2005 werd een extra heffing van 
1,5 % opgelegd. In 2005 werd bovendien voorzien in een bijzondere heffing van 5,52 % op 
het omzetcijfer van 2003, alsook in een uitzonderlijke heffing van 1,5 % van het omzetcijfer 
van 2004.

Voor 2006 en 2007 werd de heffing op de omzet vastgelegd op respectievelijk 9,73 en 
8,73 %68. In 2008 en 2009 werd ze opgetrokken naar 7,73 %, terwijl ze nadien voor 2010, 
2011, 2012 en 2013 werd teruggebracht naar 6,73 %.

65 Al die maatregelen zijn opgenomen in artikel 191, 1e lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

66 Die bijdragen worden opgesomd in artikel 191, 15°, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

67 Voor zover het jaarlijkse omzetcijfer af-fabriek op de Belgische markt hoger ligt dan 61.973,38 euro.
68 Ze wordt berekend op het hele omzetcijfer met uitzondering van weesgeneesmiddelen, bloedderivaten en genees-

middelen ingeschreven in terugbetalingscategorie Cx. 
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Vanaf 2002 werd in aanvullende heffingen voorzien om de budgettaire overschrijdingen te 
compenseren. Ze werden vervangen door stortingen aan een provisioneel fonds, en vervol-
gens vanaf 2008 door een subsidiaire heffing. Die tot 100 miljoen begrensde heffing werd 
in 2008, 2010 en 2011 toegepast. Ze werd niet toegepast in 2009 omdat geen overschrijding 
was vastgesteld.

Tot slot wordt vanaf 2010 een bijdrageheffing toegepast.

De farmaceutische firma’s betalen met toepassing van die bepalingen de volgende heffin-
gen:

Tabel 4 –  Totaal jaarlijks bedrag van de ingekohierde wettelijke heffingen (in miljoen euro)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Forfaitaire heffing voor elk 
type verpakking dat voor 
terugbetaling in aanmerking 
komt

3,33 3,530 3,61 3,75 3,95 4,08

Heffing op het omzetcijfer van de 
terugbetaalde geneesmiddelen

282,55 268,987 251,31 257,49 222,95 224,25

Bijdrageheffing 0 0 0 0 33,13 33,33

Compensatie van de 
overschrijding van de 
begrotingsdoelstelling voor 
geneesmiddelen

0 0 97,74 0 32,39 83,50

Totaal 285,88 272,517 352,66 261,24 292,42 345,16

Bron: RIZIV

4.6.2 Conclusie en aanbeveling
Voor de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt het algemeen uitgavenniveau ex 
post gecorrigeerd door afnemingen op de omzet van terugbetaalde geneesmiddelen. Die 
correctie heeft echter geen gevolg voor de patiënt.

Om geneesmiddelen tegen de beste prijs te kunnen aanbieden, beveelt het Rekenhof aan 
voorrang te geven aan een performante prijsregulering. De prijsregulering zou kunnen 
worden verbeterd via de aanbevelingen die werden geformuleerd voor een grondige studie 
van de kostprijzen en een regelmatige opvolging van de Europese prijzen.
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Het is de minister van Sociale Zaken die beslist om geneesmiddelen al dan niet terugbetaal-
baar te maken. De minister baseert zich daarbij op een advies van de Commissie Tegemoet-
koming Geneesmiddelen (CTG), die bij het RIZIV is opgericht.

Bij het onderzoek van aanvragen om een geneesmiddel terugbetaalbaar te maken, krijgt de 
CTG wetenschappelijke en logistieke steun van de dienst Geneeskundige Verzorging van 
het RIZIV. Daar wordt elke aanvraag vanuit wetenschappelijk, klinisch, epidemiologisch 
en economisch-sanitair oogpunt onderzocht door een deskundige, die een evaluatieverslag 
opstelt voor de leden van de CTG.

De interne deskundigen van het RIZIV wonen de vergaderingen van de CTG bij, met raad-
gevende stem.

5.1 Stemprocedure bij de CTG

5.1.1 Quorum
Het huishoudelijk reglement van de CTG preciseert dat de commissie slechts geldig zitting 
kan houden als minstens negen stemgerechtigde leden aanwezig zijn69. Ze kan slechts gel-
dig beslissen als minstens twaalf stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Adviezen moeten 
worden goedgekeurd met een tweederdemeerderheid, wat impliceert dat een advies op gel-
dige wijze kan worden goedgekeurd door de stem van acht leden, zonder ander criterium 
qua representativiteit.

Toen het Rekenhof de notulen van de CTG onderzocht, heeft het vastgesteld dat er altijd 
voldoende aanwezigen waren en vaak zelfs meer dan wettelijk vereist.

In verband met het stemquorum verdient de praktijk van de onthouding enige aandacht. 
Bij controverse opteren de leden er namelijk vaak voor zich te onthouden. In 2007 wer-
den, zonder afbreuk te doen aan de vereiste dat twaalf leden aanwezig moeten zijn en dat 
een tweederdemeerderheid noodzakelijk is, de reglementaire bepalingen met betrekking 
tot het quorum gepreciseerd: “er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen”70 om tot 
een meerderheid van stemmen te komen. Die precisering kan op uiteenlopende manieren 
worden geïnterpreteerd. De CTG is van oordeel dat een advies op geldige wijze kan worden 
goedgekeurd als het twee derde van de uitgebrachte stemmen krijgt, zonder rekening te 
houden met de onthoudingen. In dat geval is de vereiste dat twaalf stemgerechtigde leden 
aanwezig moeten zijn, nog louter een formaliteit. Ze moeten weliswaar aanwezig zijn, maar 
ze zijn niet verplicht een stem uit te brengen. Op die manier kan een advies op geldige wijze 
worden goedgekeurd als er één stem “voor” is en er elf onthoudingen zijn.

In de notulen van de CTG van 2010 heeft het Rekenhof dertien voorlopige of definitieve ad-
viezen teruggevonden die werden goedgekeurd met minder dan twaalf uitgebrachte stem-
men. Drie daarvan telden amper zes uitgebrachte stemmen tegenover acht à tien onthou-
dingen. Bij de overige adviezen waren er zeven, acht, negen of tien uitgebrachte stemmen. 

69 Artikel 13 van het huishoudelijk reglement van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, dat werd goed-
gekeurd bij ministerieel besluit van 2 mei 2006.

70 Die vermelding werd ingevoegd in artikel 122terdecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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Naast het geringe aantal uitgebrachte stemmen moet ook worden benadrukt dat vijf advie-
zen werden goedgekeurd met amper zes stemmen “voor”. Een ander advies werd goedge-
keurd met slechts zeven stemmen “voor”.

5.1.2	 Belangenconflicten
Het huishoudelijk reglement van de CTG preciseert dat de leden van de commissie en de 
andere personen die bij de werkzaamheden van de commissie betrokken zijn, zich onaf-
hankelijk moeten opstellen en de wetenschappelijke integriteit in acht moeten nemen. De 
functie van lid of deskundige is niet verenigbaar met een mandaat of met een bezoldigde of 
gesponsorde activiteit door een farmaceutische firma. De betrokkenen mogen geen voor-
deel halen uit hun actieve medewerking aan klinisch onderzoek, publicaties of conferenties 
die verband houden met dossiers die de CTG onderzoekt.

Met het oog op transparantie rapporteren de leden en deskundigen elk jaar schriftelijk 
hun belangen, waarbij ze vermelden welke rechtstreekse en onrechtstreekse belangen en 
banden ze hebben met de farmaceutische industrie. Ze verbinden zich ertoe elke wijziging 
in die belangen of banden onmiddellijk mee te delen. Naast die jaarlijkse verklaring dienen 
de commissieleden ook een verklaring in vóór elke zitting. Daarin vermelden ze eventuele 
belangenconflicten die specifiek verband houden met de dossiers die op de agenda staan. 
Op basis van die verklaringen beslist het bureau van de CTG om de betrokken leden al dan 
niet uit te sluiten van de stemprocedure.

De reglementering bepaalt dat aan het mandaat van commissieleden en deskundigen defi-
nitief een einde wordt gesteld als ze een valse verklaring indienen. Ze moeten dan wel eerst 
worden gehoord door de commissie.

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe die bepalingen in de praktijk worden gebracht. De 
jaarlijkse verklaringen blijken meestal blanco te zijn, maar de verklaringen die worden in-
gediend vóór elke zitting maken soms melding van een relatie tussen een universitaire 
medewerker en een farmaceutische firma in het kader van klinisch onderzoek dat verband 
houdt met een geagendeerd dossier. Voor 2010 heeft het Rekenhof vastgesteld dat zes keer 
spontaan een belangenconflict werd gemeld in verband met vijf aanvragen om een genees-
middel terugbetaalbaar te maken. De betrokkenen werden niet geweerd uit de bespreking 
van de dossiers. Volgens de CTG beschikten ze immers over een grondige dossierkennis 
dankzij hun medewerking aan het klinisch onderzoek. De notulen tonen aan dat het in die 
omstandigheden onderzochte dossier een zeer actieve steun genoot, die veel verder reikte 
dan de argumentatie van de firma in haar aanvraagdossier. De leden die een belangen-
conflict hadden gesignaleerd, mochten naar alle waarschijnlijkheid niet deelnemen aan de 
stemming, maar dat wordt niet als dusdanig vermeld in de notulen. De stemming gebeurt 
door handopsteking en de notulen vermelden louter het aantal stemmen “voor” en “tegen” 
alsook het aantal onthoudingen. De naam noch de representatieve groep van de stemmers 
wordt vermeld.

5.1.3 Conclusies en aanbevelingen
Het Rekenhof is van oordeel dat de stempraktijken bij de CTG niet garanderen dat een 
beslissing wordt genomen op grond van een solide consensus tussen de representatieve 
groepen. Er moet worden nagedacht over strengere eisen om aan de stemming te mogen 
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deelnemen. Het Rekenhof meent dat de door de reglementering vereiste tweederdemeer-
derheid zich moet vertalen in het aantal uitgebrachte stemmen en niet in onthoudingen.

Voorts bepaalt het huishoudelijk reglement dat de functie van CTG-lid onverenigbaar is 
met een activiteit die door een farmaceutische firma wordt vergoed, maar dat principe 
wordt niet strikt nageleefd. Zo hebben bepaalde commissieleden in 2010 hun medewerking 
verleend aan farmaceutische firma’s in het kader van klinisch onderzoek, waarna ze deelna-
men aan de CTG-bespreking over het terugbetaalbaar maken van het product. Daarbij heb-
ben ze informatie aangebracht die niet vermeld was in het door de firma opgestelde dossier.

Het voorkomen van belangenconflicten is essentieel voor de CTG en het huishoudelijk re-
glement van de commissie wil de leden beschermen tegen externe invloeden. Het Rekenhof 
is echter van mening dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om die bekom-
mernis hard te maken. Zo zouden leden die vóór de vergadering melding hebben gemaakt 
van een belangenconflict, gelet op het principe van de onverenigbaarheid dat vervat is in 
het huishoudelijk reglement, niet aanwezig mogen zijn bij de bespreking, noch bij de stem-
ming over het voorwerp van het conflict. De notulen van de vergadering zouden expliciet 
de naam moeten vermelden van de leden die werden uitgesloten van de bespreking en van 
de stemming over een advies.

Meer algemeen zou voort moeten worden nagedacht over een manier om de onafhankelijk-
heid van de CTG beter te waarborgen. In dat verband moet het feit dat vertegenwoordigers 
van de farmaceutische industrie de vergaderingen van de CTG bijwonen, zelfs met louter 
raadgevende stem, opnieuw worden geëvalueerd. Bovendien zouden de notulen over de 
CTG-besprekingen anoniem moeten zijn. En tot slot kan een geheime stemming het aantal 
onthoudingen doen afnemen.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV wijst erop dat momenteel een herziening van het huishoudelijk regle-
ment van de CTG wordt besproken daaromtrent.

Bedoeling daarbij is explicieter aan te geven wanneer er sprake is van een belan-
genconflict. Het RIZIV is van oordeel dat de CTG waardevolle en relevante in-
formatie zou missen als leden die een belangenconflict hebben ingeroepen, zou-
den worden uitgesloten van de debatten en de stemming over het voorstel dat het 
voorwerp vormt van het conflict. Het is van oordeel dat de andere leden van de 
commissie, zodra de belangen en de contacten met de firma’s zijn verduidelijkt, 
zich een oordeel zouden moeten kunnen vormen over de relevantie van de tus-
senkomsten van de deskundigen.

5.2 Procedure voor toestemming tot terugbetaling

5.2.1 Toepassing van de reglementaire bepalingen
Een geneesmiddel wordt terugbetaalbaar gemaakt door het in te schrijven op de lijst van 
de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. De opneming in de lijst kan betrekking heb-
ben op een nieuw actief bestanddeel, of voor eenzelfde actief bestanddeel, op een nieuwe 
toedieningsvorm (siroop, tablet, spray,...), een nieuwe dosering, een nieuwe verpakking of 
een generiek geneesmiddel of een kopie. Het terugbetalingsbeleid voor geneesmiddelen 
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vertaalt zich mettertijd door specialiteiten aan de lijst toe te voegen, van de lijst te schrap-
pen of door een aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden.

Wat de vergoedbaarheid betreft, ligt het initiatiefrecht bij de farmaceutische firma’s: zij 
kunnen bij het secretariaat van de CTG een aanvraag indienen om een geneesmiddel te-
rugbetaalbaar te maken. De CTG of de minister van Sociale Zaken kunnen echter voorstel-
len een farmaceutische specialiteit vergoedbaar te maken als ze noodzakelijk geacht wordt 
voor de behandeling van zeldzame aandoeningen, als er in België geen therapeutisch alter-
natief bestaat en als de specialiteit zwaar weegt op het gezinsbudget. De geneesmiddelen 
die aan die criteria beantwoorden, zijn ook de producten die, geval per geval, recht kunnen 
geven op een tenlasteneming door het bijzonder solidariteitsfonds (zie punt 8.2.3). In de 
praktijk is het zo dat, wanneer het solidariteitsfonds vaststelt dat het herhaaldelijk moet 
tussenkomen voor een niet-terugbetaald geneesmiddel, het fonds aan de CTG vraagt of 
het geneesmiddel kan worden ingeschreven op de lijst van de vergoedbare farmaceutische 
specialiteiten. De CTG neemt dan contact op met de farmaceutische firma om voor te stel-
len dat de firma een aanvraagdossier zou indienen. Tijdens de audit heeft het Rekenhof vier 
gevallen geïdentificeerd waarbij de aanvraag op die manier werd ingediend.

Farmaceutische firma’s die vragen om een geneesmiddel terugbetaalbaar te maken, doen 
zelf een becijferd en wetenschappelijk onderbouwd voorstel. Als de specialiteit in kwes-
tie vergelijkbaar is met geneesmiddelen die al terugbetaalbaar werden gemaakt, moeten 
de eigenschappen van het product in het dossier worden omschreven en moet het dossier 
klinische en epidemiologische onderzoeken, alsook een wetenschappelijke argumentatie 
omvatten. Als het gaat om een innoverende specialiteit, moet het dossier ook economisch-
sanitaire onderzoeken bevatten. Als het echter gaat om een generisch geneesmiddel of een 
kopie, hoeft de aanvrager enkel de eigenschappen van het product te beschrijven en een 
wetenschappelijke argumentatie te geven71.

De CTG beoordeelt de aanvragen op basis van het evaluatiedossier dat wordt opgesteld door 
de deskundigen van het RIZIV. Ze keurt een voorlopig evaluatieverslag goed na 60 dagen en 
een definitief evaluatieverslag na 90 dagen in de procedure. De evaluatieverslagen worden 
in onderling overleg opgesteld door de deskundigen, de CTG-leden en de farmaceutische 
firma. Het overleg kan betrekking hebben op de wetenschappelijke argumentatie, de prij-
zen, de terugbetalingsvoorwaarden of elk ander aspect dat relevant wordt geacht.

Bij generische geneesmiddelen of kopieën passen de interne deskundigen van het RIZIV 
een vereenvoudigde evaluatie toe: op basis van de door de FAGG goedgekeurde wetenschap-
pelijke documenten, controleren ze of het generische geneesmiddel of de kopie dezelfde 
actieve bestanddelen bevat, dezelfde dosering heeft, dezelfde afleveringsvorm (siroop, cap-
sules, zetpil enz.), dezelfde toedieningsvorm en dezelfde biodisponibiliteit72 als het oor-
spronkelijke geneesmiddel.

71 Artikelen 14, 21, 28, 35, 37 van het koninklijk besluit van 21 december 2001. 
72 De biodisponibiliteit meet de hoeveelheid geneesmiddel die door het lichaam wordt opgenomen en de snelheid 

waarmee dat gebeurt.
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Binnen 150 dagen na de aanvraag formuleert de CTG een definitief advies aan de minister 
van Sociale Zaken. Die heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Die beslissing kan 
afwijken van het advies van de CTG, maar enkel om sociale of budgettaire redenen.

Volgens de bij het RIZIV geregistreerde gegevens volgt de minister veelal het advies van de 
CTG. Tussen 2002 en 2011 is slechts 97 keer een afwijkende beslissing genomen (op 3.417 ge-
vallen).

Tabel 5 –  Vergoedbaarheidsadviezen van de CTG die werden gevolgd door een afwijkende beslissing 
van de minister73

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal

Positief 
voorstel  
van de CTG

294 285 288 271 193 277 331 416 380 363 3.098

Negatieve 
beslissing 
van de 
minister 

1 3 16 6 3 2 3 5 13 4 56

Negatief 
voorstel  
van de CTG

32 29 21 42 26 25 28 24 43 49 319

Positieve 
beslissing 
van de 
minister

6 2 0 1 3 4 9 5 6 5 41

Bron: RIZIV

Als de CTG er niet in slaagt een definitief advies te formuleren binnen 150 dagen, moet de 
minister autonoom beslissen. Komt er geen ministeriële beslissing binnen 30 dagen, dan 
wordt het laatste voorstel van de firma ambtshalve aanvaard.

Het gebeurt wel vaker dat de CTG niet tot een consensus komt binnen de termijn van 
150 dagen. Tussen 2002 en 2011 telde het RIZIV 328 dossiers (d.i. 8,8 % van de behandelde 
aanvragen) waarbij een farmaceutische specialiteit terugbetaalbaar werd zonder dat de 
CTG een voorstel had gedaan. De beslissingen in die dossiers zijn als volgt weer te geven:

73 De voorstellen en beslissingen die eruit voortvloeien, kunnen betrekking hebben op nieuwe actieve bestanddelen, 
of voor eenzelfde actief bestanddeel, op nieuwe toedieningsvormen, nieuwe doseringen, nieuwe verpakkingen, 
generieke geneesmiddelen of kopieën. 
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Tabel 6 –  Ministeriële beslissing om een geneesmiddel vergoedbaar te maken, zonder voorstel van 
de CTG

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal

Geen voorstel 
van de CTG 

45 41 41 36 35 38 22 29 16 25 328

Negatieve 
beslissing van de 
minister 

9 15 20 14 6 10 7 9 1 10 101

Positieve 
beslissing van de 
minister 

33 20 19 22 26 28 15 19 14 13 209

Het 
geneesmiddel 
wordt 
ambtshalve 
vergoedbaar 
gemaakt bij 
gebrek aan tijdige 
ministeriële 
beslissing

3 6 2 0 3 0 0 1 1 2 18

Bron: RIZIV

5.2.2 Vaststelling en aanbeveling
De reglementering bepaalt dat de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten 
door de minister van Sociale Zaken wordt gewijzigd op voorstel van de CTG. De voorstellen 
van de CTG ontlenen hun wetenschappelijke legitimiteit aan de manier waarop de com-
missie is samengesteld. Zij moet garanderen dat de financiële middelen die worden inge-
zet voor de terugbetaling van een geneesmiddel verantwoord zijn door de therapeutische 
waarde ervan.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de CTG in meer dan 8 % van de aanvragen die tussen 
2002 en 2011 werden ingediend, geen definitief voorstel had geformuleerd. In die dossiers 
kon de minister dus niet terugvallen op het noodzakelijke advies om een beslissing tot te-
rugbetaling te kunnen nemen. Toch moest hij binnen 30 dagen beslissen, anders werd het 
voorstel van de firma ambtshalve aanvaard.

Het Rekenhof meent dat de CTG de reglementaire opdracht moet vervullen die haar is 
toegewezen. De vergoedbaarheidsprocedure zou in die zin moeten worden aangepast dat 
bij gebrek aan een positief voorstel op basis van een uitgebrachte en gekwalificeerde stem-
ming, het aan de minister geformuleerde voorstel als negatief wordt beschouwd.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV is van oordeel dat een dergelijke interpretatie de leden er niet toe zou 
aanzetten zich duidelijker uit te spreken voor of tegen een voorstel. Het is van 
oordeel dat er strategische onthoudingen zouden kunnen zijn – zonder publiek 
uitgesproken te zijn - om negatieve voorstellen te ontlokken.
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5.3 Evolutie van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Sinds 2003 hebben de farmaceutische bedrijven heel wat aanvragen ingediend om nieuwe 
specialiteiten terugbetaalbaar te maken. Soms gaat het over nieuwe actieve bestanddelen 
en soms over nieuwe vormen of nieuwe doseringen van bestaande actieve bestanddelen. 
Daarnaast vragen de farmaceutische firma’s elk jaar om bepaalde specialiteiten van de lijst 
te schrappen omdat ze de producten niet langer op de markt brengen of omdat ze voor die 
producten niet meer onderworpen willen worden aan de heffing op het omzetcijfer74.

Tussen 2003 en 2012 is het aantal vergoedbare specialiteiten met 1.987 eenheden toegeno-
men, d.i. 52 %. Het gaat om een nettostijging waarin rekening is gehouden met de 1.942 pro-
ducten die – voornamelijk op vraag van de farmaceutische firma’s - uit de lijst werden ge-
schrapt bij het RIZIV. Tussen 2007 en 2011 heeft de minister van Sociale Zaken 3.574 nieuwe 
specialiteiten vergoedbaar gemaakt en 198 aanvragen geweigerd.

De overheid legt geen beperkingen op qua aantal vergoedbare specialiteiten voor eenzelfde 
pathologie. In sommige domeinen leidt die aanpak tot een grote stijging van het aantal 
terugbetaalde behandelingen. Dat fenomeen komt vooral tot uiting sinds de intrede van de 
generische geneesmiddelen.

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen hangt af van de wetenschappelijke vooruit-
gang, maar ook van de strategieën die de farmaceutische firma’s hanteren. Gezien het aan-
tal specialiteiten dat in elk therapeutisch vakgebied wordt ontwikkeld, lijken de ontwik-
kelingen zich voornamelijk toe te spitsen op de ernstige pathologieën, waarvoor de firma’s 
kunnen rekenen op een hogere vergoedingsbasis en een groot verbruik. Zo hebben behan-
delingen van het centraal zenuwstelsel een belangrijke plaats ingenomen. Ook de behande-
lingen voor het cardiovasculaire stelsel, het spijsverteringsstelsel en het ademhalingsstelsel 
zijn opmerkelijk toegenomen.

Aan de hand van de volgende tabel en grafiek kan een vergelijking worden gemaakt tussen 
de aandacht die aan de diverse anatomische domeinen wordt gegeven bij de vergoedbare en 
de niet-vergoedbare geneesmiddelen.

74 Die heffing wordt enkel opgelegd voor de geneesmiddelen die zijn ingeschreven op de lijst van vergoedbare ge-
neesmiddelen. De verplichting is vervat in artikel 191, 15°quater, van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De bepaling in kwestie werd inge-
voegd door artikel 20 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.
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De lijst met terugbetaalbare specialiteiten ontwikkelt zich naarmate de aanvragen die door 
de farmaceutische firma’s worden ingediend. Die aanvragen hebben veelal betrekking op 
geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor een terugbetaling van minstens 
75 %, ongeacht hoeveel vergelijkbare specialiteiten al terugbetaalbaar zijn gemaakt. Los 
van de vergoedbare specialiteiten brengen de farmaceutische firma’s ook heel wat niet-ver-
goedbare specialiteiten op de markt.

Globaal gezien moet worden benadrukt dat het aantal niet-vergoedbare specialiteiten am-
per is geëvolueerd in de periode 2007 tot 2011 (+47 eenheden).

Er zijn verschillende verklaringen voor het feit dat een geneesmiddel niet wordt terugbe-
taald. In sommige gevallen heeft de firma nooit een aanvraag ingediend om het genees-
middel terugbetaalbaar te maken. Dat is bijvoorbeeld zo voor een aantal geneesmiddelen 
waarvan het therapeutisch belang wordt erkend voor een groot deel van de bevolking, zoals 
bepaalde geneesmiddelen die veelvuldig worden voorgeschreven tegen angst en slapeloos-
heid. Die geneesmiddelen zijn duur en worden alom gebruikt, dus een terugbetaling ervan 
zou te zwaar wegen op het geneesmiddelenbudget. Voor de farmaceutische firma’s zijn die 
producten een commercieel succes, ondanks de hoge prijs. Als ze buiten de terugbetalings-
procedures blijven, moeten de firma’s hun prijzen weliswaar verantwoorden ten aanzien 
van de Prijzencommissie van de FOD Economie, maar ze ontsnappen aan de prijsdalingen 
die worden opgelegd in het kader van een terugbetaling. De verkoop van dergelijke produc-
ten is ook niet onderworpen aan de heffing op het omzetcijfer.

Ook voor het ademhalingsstelsel zijn er meer niet-vergoedbare dan vergoedbare specia-
liteiten. Heel wat geneesmiddelen tegen rinitis en faryngitis (zoals neusdruppels, sprays, 
siroop enz.) worden niet terugbetaald, maar behoren wel tot de basishuisapotheek. Ze zijn 
een enorm commercieel succes.

Voor andere geneesmiddelen wordt nooit een aanvraag tot vergoedbaarheid ingediend om-
dat de administratieve investering niet in verhouding staat tot de omvang van de doelgroep, 
die erg klein is.

Soms wordt er een aanvraag ingediend, maar breekt de firma de procedure af vóór ze op 
de hoogte is gebracht van de uiteindelijke beslissing. Tussen 2002 en 2011 heeft de CTG 
648 dossiers behandeld waarbij de procedure werd afgebroken. De firma’s moeten die be-
slissing niet formeel motiveren. Meestal gebeurt de afbreking wanneer de CTG (nog) geen 
voorstel heeft geformuleerd. Misschien zijn die afbrekingen het gevolg van een gebrek aan 
flexibiliteit bij de firma’s wanneer ze met de CTG onderhandelen over een vergoedingsbasis 
die is afgestemd op de therapeutische meerwaarde van een geneesmiddel. De vrees voor 
negatieve publiciteit speelt daarbij ongetwijfeld een doorslaggevende rol.
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Tabel 8 –  Evolutie 2002-2011 van het aantal vergoedbaarheidsaanvragen76 die door de farmaceuti-
sche firma’s werden ingetrokken toen de procedure nog liep

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal

Innoverende 
geneesmiddelen 

5 7 4 5 1 4 1 10 15 1 52

Na negatief 
advies van de 
CTG 

9 3 1 13

Vóór/zonder 
advies van de 
CTG 

5 7 4 5 1 4 1 1 11 39

Vergelijkbare 
geneesmiddelen 

18 25 22 20 26 35 43 17 14 66 286

Na negatief 
advies van de 
CTG

3 1 9 2 3 10 28

Na positief 
advies van de 
CTG

1 2 2 1 1 3 10

Vóór/zonder 
advies van de 
CTG

15 23 22 20 26 33 32 14 10 53 248

Generische 
geneesmiddelen 
of kopieën 

15 15 17 21 24 71 15 18 16 82 294

Na negatief 
advies van de 
CTG

6 6

Na positief 
advies van de 
CTG

1 5 10 7 2 26 51

Na positieve 
beslissing van de 
minister

5 5

Vóór/zonder 
advies van de 
CTG

14 10 17 21 24 61 15 11 14 45 232

Wees-
geneesmiddelen 

1 1 7 3 2 2 16

Na negatief 
advies van de 
CTG

6 1 1 8

Vóór/zonder 
advies van de 
CTG

1 1 1 2 2 1 8

Totaal 38 47 44 47 58 113 61 45 44 151 648

Bron: RIZIV

76 De aanvragen hebben betrekking op nieuwe actieve bestanddelen of, voor eenzelfde actief bestanddeel, op nieu-
we toedieningsvormen, nieuwe doseringen, nieuwe verpakkingen of generische geneesmiddelen of kopieën. 
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Sommige geneesmiddelen worden niet terugbetaald omdat de minister van Sociale Zaken 
de aanvraag tot vergoedbaarheid verwierp op basis van een negatief advies van de CTG. 
Weigeringen hebben over het algemeen te maken met een ongunstige kosten-batenanalyse. 
Die situatie is in veel gevallen te wijten aan eisen inzake de prijs die overdreven worden 
geacht in vergelijking met de bestaande therapieën. Voor bepaalde pathologieën die niet 
ernstig en wijd verspreid zijn, is de CTG van oordeel dat een terugbetaling niet verantwoord 
is in het licht van het therapeutisch belang van het geneesmiddel. Dat is bijvoorbeeld zo 
voor behandelingen tegen constipatie.

5.4 Terugbetaald bedrag

De tegemoetkoming van de Staat is een percentage van een bedrag dat “de vergoedingsba-
sis” wordt genoemd. Voor nieuwe geneesmiddelen (originele of generische geneesmiddelen 
of kopieën) is het de CTG die de vergoedingsbasis bepaalt, en die stemt overeen met de 
fabrieksprijs van het geneesmiddel, zoals die wordt aangerekend aan groothandelaars.

Bovenop die prijs af-fabriek neemt de Staat ook een percentage van de distributiemarge van 
de groothandelaar en de apotheker ten laste.

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten vermeldt voor elk geneesmiddel 
de vergoedingsbasis en de terugbetalingscategorie, die bepalend is voor het terugbetalings-
percentage. De lijst definieert ook de eventuele terugbetalingsvoorwaarden.

5.4.1 Vergoedingsbasis

Initiële vergoedingsbasis
De vergoedingsbasis voor een nieuwe originele specialiteit wordt door de CTG bepaald, re-
kening houdend met de therapeutische meerwaarde. De reglementering onderscheidt drie 
“therapeutische klassen”.

In klasse 1 zitten de originele specialiteiten waarvan is aangetoond dat ze een therapeuti-
sche meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande alternatieven. Voor klasse 1 wordt 
de prijs af-fabriek besproken op basis van een voorstel van de firma, zonder dat er systema-
tisch vergelijkingen worden gemaakt met de bestaande behandelingen.

Hetzelfde gebeurt voor de weesgeneesmiddelen. Dat specifieke label is bedoeld voor ge-
neesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van ernstige en/of chronische patho-
logieën die niet meer dan vijf op 10.000 inwoners van de Europese Gemeenschap treffen. 
Het label wordt toegekend door het EMA (European Medicines Agency), dat zich daarbij 
baseert op een reglementering77 die het gebrek aan belangstelling voor zeldzame aandoe-
ningen bij de farmaceutische firma’s wil compenseren via incentives. De farmaceutische 
firma kan ook aantonen dat de ontwikkelingskosten dermate hoog oplopen dat een return 
on investment onmogelijk zou zijn zonder het label van weesgeneesmiddel. Dankzij het 
label kan een firma gratis beroep doen op wetenschappelijke bijstand om het geneesmiddel 

77 Verordening nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmid-
delen.
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te ontwikkelen. Vervolgens kan zij aanspraak maken op Europese en nationale financiële 
steun.

In klasse 2 zitten de originele specialiteiten waarvan niet is aangetoond dat ze een thera-
peutische meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande alternatieven. Deze klasse 
omvat het merendeel van de terugbetaalde geneesmiddelen. De vergoedingsbasis wordt af-
gestemd op die van een concurrerend geneesmiddel, een “comparator” genoemd, waarvan 
de therapeutische waarde evenwaardig wordt geacht.

In klasse 3 zitten de generische geneesmiddelen en de kopieën. Een generisch geneesmiddel 
is een erkend equivalent van een originele specialiteit. De dosering, de indicaties en contra-
indicaties, de bijwerkingen en de garanties van onschadelijkheid moeten identiek zijn bij 
het generische geneesmiddel en de originele specialiteit. Het actieve bestanddeel is ook 
hetzelfde, maar er mogen verschillen zijn qua presentatie en excipientia78. Een kopie wordt 
dan weer geproduceerd met toestemming van de firma die houder is van het originele bre-
vet. Dat betekent dat een kopie in de handel mag worden gebracht nog vóór de looptijd van 
het brevet is verstreken. Bij generische geneesmiddelen is dat niet het geval. Bij terugbetaal-
de generische geneesmiddelen en kopieën ligt de vergoedingsbasis 31 % lager dan die van 
de originele specialiteiten (41 % voor geneesmiddelen die volledig worden terugbetaald)79.

Tabel 9 –  Aantal vergoedbaarheidsaanvragen die de CTG tussen 2007 en 2011 heeft behandeld, 
naargelang van de therapeutische meerwaarde van de geneesmiddelen80

2007 2008 2009 2010 2011 Totaal

Innoverende geneesmiddelen 
(klasse 1)

35 29 20 15 24 +123 3,44 %

Weesgeneesmiddelen 22 15 18 12 11 +78 2,18 %

Vergelijkbare geneesmiddelen 
(klasse 2)

177 183 246 207 181 +994 27,81 %

Generische geneesmiddelen 
en kopieën 
(klasse 3)

245 201 467 397 1.069 +2.379 66,56 %

Totaal 479 428 751 631 1.285 +3.574 100 %

Bron: CTG

Uit de door de CTG behandelde aanvragen blijkt dat de nieuwe therapeutische ontwikke-
lingen weinig innovatie brengen. De innoverende geneesmiddelen en de weesgeneesmid-
delen vertegenwoordigen respectievelijk 3,44 en 2,18 % van de terugbetalingsaanvragen, 
terwijl 27,81 % van de aanvragen betrekking had op geneesmiddelen die vergelijkbaar wor-
den geacht met bestaande geneesmiddelen.

78 Neutrale substantie die wordt toegevoegd aan de samenstelling van een geneesmiddel om ervoor te zorgen dat de 
actieve bestanddelen gemakkelijker geabsorbeerd worden.

79 Artikel 35ter van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, die op 
14 juli 1994 werd gecoördineerd.

80 De aanvragen hebben betrekking op nieuwe actieve bestanddelen of, voor eenzelfde actief bestanddeel, op nieu-
we toedieningsvormen, nieuwe doseringen, nieuwe verpakkingen of generische geneesmiddelen of kopieën.
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Er moet worden benadrukt dat twee derde van de vergoedbaarheidsaanvragen die tussen 
2007 en 2011 werden ingediend, betrekking hadden op generische geneesmiddelen of ko-
pieën. Sinds 2007 stijgt het aantal aanvragen voor dergelijke geneesmiddelen: in 2011 verte-
genwoordigden ze 83 % van de aanvragen die bij de CTG werden ingediend.

Referentieterugbetaling
Wanneer een generisch geneesmiddel of een kopie op de markt komt, wordt de vergoe-
dingsbasis van de originele specialiteit met 41 % teruggeschroefd voor geneesmiddelen die 
volledig worden terugbetaald, en met 31 % voor de andere geneesmiddelen. Dat systeem 
heet “de referentieterugbetaling” omdat de prijs af-fabriek van het generisch geneesmiddel 
of van de kopie als referentiewaarde fungeert bij de berekening van de terugbetaling van de 
overeenstemmende originele specialiteit. Er moet worden benadrukt dat de verlaging van 
de vergoedingsbasis enkel wordt toegepast bij de originele specialiteit waarvan een gene-
risch alternatief of kopie werd gemaakt. Er wordt niet geraakt aan de geneesmiddelen die, 
op het moment van de beslissing tot vergoedbaarheid, vergelijkbaar werden geacht.

De vergoedingsbasis van een originele specialiteit en van de bijbehorende generische ge-
neesmiddelen wordt nog verminderd met 6 % twee jaar nadat ze werden opgenomen in 
het systeem van de referentieterugbetaling. Vier jaar later volgt nog een vermindering met 
5,5 % (7 % voor de geneesmiddelen die 100 % worden terugbetaald).

Een firma mag voor haar originele specialiteit een verkoopprijs hanteren die hoger is dan 
de vergoedingsbasis. In dat geval betaalt de patiënt het verschil tussen de vergoedingsbasis 
en de verkoopprijs. Bij de prijsbepaling moet de firma er echter op toezien dat het verschil 
niet groter is dan 25 % van de vergoedingsbasis, met een maximum van 10,80 euro81. Als dat 
maximum wordt overschreden, wordt de specialiteit geschrapt van de lijst van de vergoed-
bare specialiteiten.

Het systeem van de referentieterugbetaling geldt niet voor injecteerbare specialiteiten. Er 
kunnen geval per geval ook uitzonderingen worden toegestaan voor specialiteiten waarvan 
de toedieningsvorm een erkende therapeutische meerwaarde heeft. Sinds 1 april 2012 wordt 
de vergoedingsbasis echter ook teruggeschroefd voor die vrijgestelde specialiteiten82. De 
verminderingen worden teruggebracht tot de helft van de percentages die van toepassing 
zijn in het systeem van de referentieterugbetaling83.

5.4.2 Terugbetalingspercentage
Het terugbetalingspercentage van geneesmiddelen varieert naargelang van de terugbeta-
lingscategorie waartoe ze behoren. Er zijn er zeven (A, B, C, Cs, Cx, Fa en Fb)84. De minister 
van Sociale Zaken brengt een geneesmiddel onder in een categorie op advies van de CTG. 
Nieuwe geneesmiddelen krijgen een categorie en een terugbetalingspercentage toegekend 

81 Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van 
de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.

82 Artikel 3 van de wet van 17 februari 2012 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.
83 De vermindering bedraagt                                       .
84 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechtheb-

benden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoed-
bare farmaceutische verstrekkingen.

31 of 41 % + 19 % 
       2
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rekening houdend met de ernst van de aandoening waarvoor ze bedoeld zijn. Geneesmid-
delen die gebruikt worden bij de behandeling van de meest zware aandoeningen worden 
voor 100 % terugbetaald. Het terugbetalingspercentage daalt naarmate de geneesmiddelen 
bedoeld zijn voor minder ernstige aandoeningen of zich beperken tot de behandeling van 
min of meer hinderlijke symptomen.

In haar beslissingen ziet de overheid erop toe de firma’s gelijk te behandelen. In de loop van 
de tijd zijn de meeste pathologieën aan bod gekomen in de talloze vergoedbaarheidsbeslis-
singen. Nieuwe geneesmiddelen die vergoedbaar worden, genieten hetzelfde tarief als an-
dere vergoedbare geneesmiddelen die bedoeld zijn voor eenzelfde pathologie. In die optiek 
is het vergoedbaar maken van een eerste behandeling voor een bepaalde pathologie een be-
langrijke etappe vermits de prijs, het percentage en de terugbetalingsvoorwaarden daarna 
als referentie zullen gelden bij het vergoedbaar maken van vergelijkbare behandelingen.

Het terugbetalingspercentage is gekoppeld aan de ernst van de behandelde aandoening. 
Het percentage kan niet variëren naargelang de meerwaarde van een nieuw geneesmiddel 
ten opzichte van bestaande specialiteiten voor diezelfde pathologie.

In zijn recente studie over de bepaling van het remgeld85 pleit het Federaal Kenniscentrum 
(KCE) voor een terugbetalingssysteem dat gebaseerd is op de maatschappelijke waarde van 
de producten (Value-Based Insurance – VBI). Het is van oordeel dat een gedifferentieerde 
terugbetaling, meer bepaald volgens de terugbetalingscategorieën, het niet mogelijk maakt 
de VBI optimaal uit te voeren. Zo kan het bv. zijn dat een patiënt meer remgeld moet be-
talen voor een product met een hoge toegevoegde waarde dan voor een ander product met 
een lagere incrementale waarde, wanneer de basisprijs hoger is en het product behoort tot 
een lagere terugbetalingscategorie.

Terugbetalingscategorie A: specialiteiten van levensbelang
In 2011 vertegenwoordigde die categorie slechts 5,16 % van de dagelijkse doses die in de apo-
theken werden verkocht. Het gaat om geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behande-
ling van diabetes en kanker, en om bepaalde vaccins. De geneesmiddelen van categorie A 
worden volledig terugbetaald aan alle patiënten. Als er voor de originele specialiteit een 
generisch alternatief of kopie bestaat, moet de patiënt het eventuele verschil tussen de pu-
blieksprijs en de vergoedingsbasis bijpassen.

Terugbetalingscategorie B: belangrijke curatieve behandelingen
In categorie B zitten de farmaceutische specialiteiten die op therapeutisch vlak als belang-
rijk worden beschouwd, zoals de meeste antibiotica. In 2010 vertegenwoordigde categorie B 
57,35 % van de verkochte doses.

De patiënt betaalt remgeld voor geneesmiddelen van categorie B.

Volgens de reglementering wordt het remgeld berekend volgens een wiskundige formule 
die op de vergoedingsbasis wordt toegepast. Om het eenvoudig te houden, kan men stel-

85 KCE, Bepaling van het remgeld in functie van de maatschappelijke waarde van een verstrekking of product, 16 okto-
ber 2012, op. cit. 
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len dat het remgeld overeenstemt met zowat 25 % van de prijs in de apotheek, of 15 % voor 
rechthebbenden met voorkeurregeling.

Het remgeld is geplafonneerd. Het plafond hangt af van de grootte van de verpakking en 
van het statuut van de sociaal verzekerde. Bij bedragen hoger dan het plafond, moet het RI-
ZIV de volledige verkoopprijs ten laste nemen. In 2010 werd het remgeldplafond overschre-
den bij 12 % van de kleine verpakkingen die in de apotheek werden afgeleverd en bij 25 % 
van de grote verpakkingen. Volgens de ramingen van het RIZIV zou de terugbetaling van 
plafondoverschrijdende remgelden dit jaar 118,08 miljoen euro bedragen voor geneesmid-
delen van categorie B en 2,93 miljoen euro voor geneesmiddelen van categorie C.

Tabel 10 –  Remgelden en plafonds die voor 2012 werden bepaald voor geneesmiddelen van categorie B  
waarvoor geen kopie of generisch alternatief bestaat (in euro per type van verpakking)

Gewone 
rechthebbenden Voorkeurregeling

Kleine verpakking Remgeld 11,30 7,50

Plafond wordt bereikt bij 
apotheekprijs van:

49,1 43,56

Grote verpakking Remgeld 14,10 9,30

Plafond wordt bereikt bij 
apotheekprijs van:

62,44 55,46

Bron: RIZIV

Als het gaat over een originele specialiteit waarvoor een kopie of een generisch alternatief 
bestaat, moet de patiënt naast het remgeld ook het eventuele verschil tussen de prijs voor 
het publiek en de vergoedingsbasis ten laste nemen.

Terugbetalingscategorieën C en Cs: symptomatische behandelingen
Categorieën C en Cs bevatten de geneesmiddelen voor symptomatische behandelingen. In 
categorie C worden de behandelde symptomen als ernstig beschouwd. In categorie Cs zijn 
de symptomen minder belemmerend.

In categorie C bedraagt het remgeld ongeveer 50 % van de prijs in de apotheek. Het is echter 
geplafonneerd op 14,10 euro voor gewone rechthebbenden en op 9,30 euro voor rechtheb-
benden met voorkeurregeling. Als geneesmiddelen uit categorie C in de apotheek meer kos-
ten dan 26,33 euro, betaalt het RIZIV de opleg. Voor rechthebbenden met voorkeurregeling 
komt het RIZIV tussen vanaf 17,83 euro. In 2011 vertegenwoordigden de geneesmiddelen uit 
de categorie C 1,71 % van de verkochte doses. Het remgeldplafond werd overschreden bij 6 % 
van de verkochte verpakkingen in die categorie.

In categorie Cs bedraagt het remgeld ongeveer 60 % van de prijs in de apotheek, ongeacht 
het statuut van de patiënt. Als het gaat over een originele specialiteit waarvoor een kopie 
of een generisch alternatief bestaat, moet de patiënt naast het remgeld ook het eventuele 
verschil tussen de prijs voor het publiek en de vergoedingsbasis ten laste nemen. In 2011 ver-
tegenwoordigden de geneesmiddelen uit de categorie Cs 1,53 % van de verkochte doses.
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Terugbetalingscategorie Cx
Categorie Cx omvat een meer uiteenlopende verzameling geneesmiddelen. Het gaat vooral 
om anticonceptiva. In 2010 vertegenwoordigden de geneesmiddelen uit categorie Cx 3,47 % 
van de verkochte doses. In de categorie Cx bedraagt het remgeld ongeveer 80 % van de prijs 
voor het publiek. Het remgeld is niet geplafonneerd. Net als bij de andere categorieën is 
het zo dat, als het gaat over een originele specialiteit waarvoor een kopie of een generisch 
alternatief bestaat, de patiënt naast het remgeld ook het eventuele verschil tussen de prijs 
voor het publiek en de vergoedingsbasis ten laste moet nemen.

Er valt wel op te merken dat jongeren vrijwel kosteloos een groot gamma aan anticoncep-
tiva kunnen krijgen dankzij een speciaal terugbetalingsprogramma.

Terugbetalingscategorieën Fa en Fb
In 2012 kwamen er twee nieuwe terugbetalingscategorieën86. Voor de categorie Fa geldt 
dezelfde terugbetaling als voor categorie A. Geneesmiddelen uit categorie Fb worden tegen 
hetzelfde tarief terugbetaald als geneesmiddelen uit categorie B. Voor de geneesmiddelen 
van deze twee nieuwe categorieën ligt de som van wat de patiënt en de verzekering genees-
kundige verzorging betalen, lager dan de toegestane prijs voor het publiek. De terugbeta-
lingscategorie Fb is vooralsnog leeg. In de categorie Fa is één geneesmiddel ingeschreven, 
maar het gaat om een product dat enkel in ziekenhuisapotheken wordt afgeleverd.

Categorie D: niet-terugbetaalde behandelingen
In categorie D zitten alle geneesmiddelen die niet worden terugbetaald en die dus niet 
onder de vernoemde wet vallen. Het gaat om een groot aantal geneesmiddelen die terug 
te vinden zijn in de basishuisapotheek en andere zoals slaap- en kalmeermiddelen. Het 
betreft meestal geneesmiddelen waarvoor een terugbetaling uit budgettaire overwegingen 
niet mogelijk is, vermits ze een heel grote doelgroep hebben.

In 2011 vertegenwoordigden de niet-terugbetaalde geneesmiddelen 30,89 % van de verkoch-
te doses in de apotheek.

86 Koninklijk besluit van 5 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het 
persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.
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Tabel 11 –  Evolutie 2007-2011 van de afgeleverde dagelijkse doses volgens terugbetalingscategorie 
(in miljoen doses en in percent)

Ca
te

go
rie

ën 2007 2008 2009 2010 2011 Variatie 
2007/2011

aan- 
tal

% van 
het 

totaal

aan- 
tal

% van 
het 

totaal

aan- 
tal

% van 
het 

totaal

aan- 
tal

% van 
het 

totaal

aan- 
tal

% van 
het 

totaal

aan- 
tal

% van 
het 

totaal

A 277 4,6 307 4,78 322 4,79 345 5,06 371 5,16 +94                                    +12,17

B 3.011 50,31 3.410 53,02 3.747 55,76 3.896 57,13 4.009 57,35 +998                                      +13,99

C 110 1,84 120 1,87 124 1,84 121 1,77 119 1,71 +9                                           -7,07

Cs 76 1,27 85 1,32 93 1,39 99 1,45 107 1,53 +31                                          +20,47

Cx 257 4,29 267 4,16 262 3,9 250 3,66 243 3,47 -14                                        -19,11

D 2.254 37,66 2.241 34,85 2.172 32,32 2.108 30,92 2.152 30,78 -102                                      -18,27

Totaal 5.985 100 6.430 100 6.720 100 6.819 100 7.001 100 1.016                  +16,98

Bron: gegevens Farmanet voor de terugbetaalbare geneesmiddelen en IMS Health voor de niet-terugbe-
taalbare geneesmiddelen

In de periode 2007 – 2011 steeg de verkoop van geneesmiddelen uit de categorieën A, B en 
Cs gestaag. Ook in de categorieën A en B was er een gestage toename, terwijl de verkoop 
van geneesmiddelen uit de categorieën C en Cx terugliep, net zoals de verkoop van de niet-
terugbetaalde geneesmiddelen. Die laatste groep vertoont een sterke daling (-18,27 %) en 
categorie B vertoont een sterke stijging (+13,99 %).

5.4.3 Conclusies en aanbevelingen
Het aantal aanvragen die worden ingediend voor geneesmiddelen uit de klassen 1, 
2 en 3 weerspiegelt de therapeutische meerwaarde van de laatste farmaceutische ontwik-
kelingen. De innoverende geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen vertegenwoordigen im-
mers respectievelijk 3,44 en 2,18 % van de terugbetalingsaanvragen in de periode 2007 tot 
2011, terwijl twee derde van de aanvragen betrekking had op generische geneesmiddelen of 
kopieën. In 27,81 % tot slot, ging het om geneesmiddelen die worden beschouwd als verge-
lijkbaar met bestaande producten.

Het Rekenhof benadrukt dat het terugbetalingssysteem op basis van de therapeutische 
klasse en per terugbetalingscategorie niet echt nuttig is voor de CTG als ze de farmaceu-
tische ontwikkelingen wil sturen in de richting van die therapeutische domeinen die het 
minst aan bod komen of in functie van de specifieke prioriteiten voor de volksgezondheid. 
Om innovatie op het voorplan te zetten, is het enige middel waarover de CTG beschikt het 
geven van haar akkoord over een prijs af-fabriek die hoger ligt dan deze voor bestaande 
specialiteiten. De budgettaire restricties nopen echter tot strikte prijsonderhandelingen.

De processen om geneesmiddelen vergoedbaar te maken, zouden moeten worden herzien 
om innovatie meer te stimuleren en nieuwe ontwikkelingen in de richting te sturen van 
de vastgelegde doelstellingen. In therapeutische domeinen waar er meer vergoedbare be-
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handelingen zijn, zou moeten worden nagedacht over een meer selectieve vergoedbaarheid 
zonder de concurrentie op de geneesmiddelenmarkt te verstoren87.

5.5 Terugbetalingsvoorwaarden

5.5.1 Bijzondere modaliteiten van de lijst van de vergoedbare specialiteiten
In de lijst van de vergoedbare specialiteiten zijn de geneesmiddelen ingedeeld in vier hoofd-
stukken.

Voor de geneesmiddelen uit hoofdstuk I van de lijst zijn het voorschrijven en de terugbeta-
ling niet aan enige bijzondere voorwaarde gebonden. In 2011 was 75,43 % van de verpakkin-
gen die in de apotheek werden afgeleverd niet aan enige bijzondere voorwaarde gekoppeld.

Hoofdstuk II omvat de geneesmiddelen waarvoor de CTG aanbevelingen voor het voor-
schrijven heeft geformuleerd die zijn gebaseerd op de goede praktijken uitgewerkt door 
erkende wetenschappelijke instellingen. De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Con-
trole (DGEC) van het RIZIV ziet a posteriori toe op de naleving van die goede praktijken. 
Die procedure gold voor 12,23 % van de verpakkingen die in 2011 werden verkocht.

Hoofdstuk III betreft de infuusvloeistoffen. Die producten worden in ziekenhuizen toege-
diend en vallen buiten deze audit.

In de hoofdstukken IV en IVbis zitten geneesmiddelen die om medische en/of budgettaire 
redenen aan bijzondere voorwaarden zijn gekoppeld. Die voorwaarden staan in de lijst ver-
meld bij het geneesmiddel waarop ze van toepassing zijn. Ze beperken de tussenkomst van 
de verzekering geneeskundige verzorging tot bepaalde indicaties, tot maximumdoseringen, 
tot personen van een bepaalde leeftijd of geslacht enz. De terugbetaling van die geneesmid-
delen is onderworpen aan het voorafgaand toezicht door de adviserend geneesheer van het 
ziekenfonds.

Zo was voor 11,97 % van de verkochte verpakkingen in 2011 het voorafgaand akkoord van 
de adviserend geneesheer vereist. Op budgettair vlak moet worden onderstreept dat de ge-
neesmiddelen uit de hoofdstukken IV en IVbis 38,5 % van de totale terugbetalingsuitgaven 
vertegenwoordigen (buiten het ziekenhuis)88. Die vaststelling toont het belang van de rol 
van de adviserend geneesheren.

De weesgeneesmiddelen zijn veelal terug te vinden in hoofdstuk IV, want de behandeling 
van zeldzame aandoeningen krijgt bijzondere aandacht. Voor die geneesmiddelen kan de 
CTG colleges van geneesheren instellen die erkend zijn voor hun deskundigheid inzake de 
beoogde pathologie. Die colleges hebben een adviserende rol: ze verstrekken advies aan 
de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen op het moment van het voorafgaand ak-
koord voor terugbetaling en ze formuleren een antwoord op gerichte vragen.

87 Bij de tegensprekelijke procedure heeft het RIZIV te kennen gegeven dat het vreest voor eventuele contradicties 
tussen selectieve vergoedbaarheidsprocedures en bepaalde wettelijke aspecten zoals concurrentiebelemmering. 

88 In datzelfde jaar vertegenwoordigde hoofdstuk I 44,48 % van de totale uitgaven en hoofdstuk II 17,56 %.
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Tabel 12 –  Evolutie 2007-2011 van de terugbetaalde verpakkingen, naargelang van de terugbeta-
lingsvoorwaarden (hoofdstukken in de lijst van de vergoedbare specialiteiten) (in miljoen 
doses en in percentage

Terugbe-
talingsvoor-

waarden

2007 2008 2009 2010 2011

Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal %

Geen voor-
waarden 
(hoofd-
stuk I)

82,42 78,97 89,07 77,14 86,11 74,66 84,31 76,10 84 75,43

Voorwaar-
den met 
a poste-
riori controle 
(hoofdstuk II)

3,97 3,80 4,58 3,96 12,34 10,70 13,03 11,76 14 12,23

Vooraf-
gaand 
akkoord 
adviserend 
geneesheer 
(hoofdstuk IV 
en IVbis)

17,67 16,93 21,48 18,61 16,54 14,34 13,06 11,79 13 11,97

Totaal 104,38 100 115,47 100 115,34 100 110,78 100 111 100

Bron: gegevens Farmanet, gesorteerd per hoofdstuk (terugbetalingsvoorwaarden)

De variaties van jaar tot jaar vloeien voort uit belangrijke beslissingen van de CTG. Zo is de 
CTG sinds 2008 op zoek naar besparingen door de voorkeur te geven aan de terugbetaling 
van grote verpakkingen. Globaal gezien leidt dat tot een daling van het aantal afgeleverde 
verpakkingen.

Sinds 2008 worden steeds minder verpakkingen afgeleverd waarvoor het voorafgaand ak-
koord van de adviserend geneesheer vereist is, maar het aantal verpakkingen waarbij het 
RIZIV a posteriori controles uitvoert, gaat in stijgende lijn. Die evolutie is onder meer het 
gevolg van het feit dat een grote groep geneesmiddelen werd overgeheveld van hoofdstuk 
IV (voorafgaand akkoord) naar hoofdstuk II (a posteriori controle) van de lijst. Het gaat om 
behandelingen tegen astma en COBP (chronische obstructieve bronchopneumopathie).

Binnen die groep bepaalden de voorwaarden die gekoppeld zijn aan hoofdstuk IV dat de 
terugbetaling van sommige producten afhing van de ernst van de pathologie. Soms moes-
ten diverse specialiteiten worden gecombineerd en vaak gold er een beperking qua aantal 
terugbetaalde verpakkingen per jaar. Om het recht op terugbetaling te openen, moest de 
behandelende arts het voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer vragen.

Sinds 2010 moet de behandelende arts niet langer het voorafgaand akkoord vragen van 
de adviserend geneesheer. Het voorschrijfgedrag dat vroeger de voorwaarde vormde voor 
terugbetaling werd in aanbevelingen gegoten die werden gepubliceerd voor de voorschrij-
vende artsen. Het RIZIV en de adviserend geneesheren controleren a posteriori of ze de 
richtlijnen hebben nageleefd.
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Na een meer gedetailleerde analyse van het aantal behandelingen dat in die groep werd 
afgeleverd, heeft het Rekenhof vastgesteld dat het aantal afgeleverde dagelijkse doses met 
7,05 % is gestegen sinds de afschaffing van het voorafgaand akkoord.

In zijn verslag over de terugbetaling van geneesmiddelen89 geeft de dienst Geneeskundige 
Verzorging van het RIZIV aan dat de uitgaven in verband met één van die behandelingen 
nagenoeg zijn verdubbeld in 2010. De dienst verklaart die evolutie door het feit dat de be-
handeling in kwestie werd overgeheveld naar hoofdstuk II.

In het licht van die evoluties stelt het Rekenhof vast dat de controles die zijn opgelegd aan 
de behandelende artsen, een impact hebben op het voorschrijfgedrag. Die vaststelling moet 
in verband worden gebracht met de controleproblematiek (zie verder hoofdstuk 6) en de 
problematiek van een rationeel gebruik van de geneesmiddelen (zie verder hoofdstuk 7).

5.5.2 Conventionele terugbetaling
Sinds maart 2010 aanvaardt de reglementering ook een systeem van “conventionele 
terugbetaling”90 waarbij de aan een geneesmiddel gekoppelde terugbetalingsvoorwaarden 
worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de farmaceutische firma en de overheid.

Zo’n overeenkomst kan er alleen komen als het geneesmiddel de klassieke vergoedbaar-
heidsprocedure heeft doorlopen en de CTG geen advies of een negatief advies heeft ge-
formuleerd. De overeenkomsten zijn voorbehouden voor innoverende geneesmiddelen en 
weesgeneesmiddelen, alsook bij nieuwe indicaties van een bestaand geneesmiddel waar-
voor een therapeutische of maatschappelijke behoefte bestaat. De wenselijkheid van een 
eventuele overeenkomst moet worden verantwoord.

Tijdens de audit heeft het Rekenhof de overeenkomsten onderzocht die sinds maart 
2010 werden gesloten. Het stelt vast dat ze betrekking hebben op dure specialiteiten. Na 
afloop van de klassieke vergoedbaarheidsprocedure achtte de CTG de kosten-batenverhou-
ding negatief wegens de te hoge prijs.

Firma’s hebben niet veel tijd om onderhandelingen aan te knopen: binnen zeven dagen 
nadat ze in kennis zijn gesteld van de negatieve beslissing van de CTG moeten ze een over-
eenkomst voorstellen en vervolgens heeft de minister eveneens zeven dagen de tijd om te 
oordelen of een overeenkomst wenselijk is.

Als de minister oordeelt dat een overeenkomst wenselijk is, legt hij de aanvraag van de 
firma voor aan het RIZIV. Binnen het RIZIV werd een specifieke werkgroep opgericht om 
overeenkomsten op te stellen. De werkgroep telt negen leden. Ze vertegenwoordigen de 
minister van Sociale Zaken (1), de minister van Begroting (1), de minister van Economie (1), 
de verzekeringsinstellingen (3), de aanvrager (2) en de verenigingen die de belangen van de 
geneesmiddelenindustrie behartigen (1). De inspecteur van financiën kan de vergaderingen 
van de werkgroep bijwonen.

89 RIZIV, Directie Geneesmiddelen, Dienst Geneeskundige Verzorging, Monitoring of Reimbursement Significant Ex-
penses (Morse), semestrieel verslag (eerste semester 2011 – gegevens 2010), www.riziv.fgov.be.

90 De regels voor het sluiten en verlengen van die overeenkomsten zijn vervat in de artikelen 81 tot 85 van het konink-
lijk besluit van 21 december 2001. 

http://www.riziv.fgov.be
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De overeenkomsten worden gesloten tussen de aanvrager en de administrateur-generaal 
van het RIZIV. De minister van Sociale Zaken en de minister van Begroting moeten even-
eens hun akkoord verlenen.

De overeenkomsten bepalen de prijs en de vergoedingsbasis van de specialiteit in kwes-
tie. Ze hebben een beperkte looptijd, maar kunnen worden verlengd volgens de modali-
teiten die geval per geval worden bepaald. De overeenkomsten moeten ook voorzien in 
een compensatie voor de budgettaire risico’s. Op dat vlak aanvaardt de reglementering dat 
de farmaceutische firma elke vorm van financiële verbintenis aangaat om de uitgaven van 
het RIZIV te beperken. Zo kan de firma zich ertoe verbinden een deel van haar in België 
gerealiseerde omzetcijfer naar het RIZIV te laten terugvloeien, of ze kan het verschil tussen 
de geraamde en de effectieve uitgaven voor de specialiteit in kwestie geheel of gedeeltelijk 
terugbetalen. De compensatie kan er ook in bestaan dat de vergoedingsbasis van andere 
door de firma geproduceerde farmaceutische specialiteiten wordt verminderd.

Sinds maart 2010 werden 63 aanvragen ingediend om een overeenkomst op te stellen. In 
juni 2012 waren er 29 gesloten. Voor 26 aanvragen kwam men niet tot een akkoord. Voor 
acht andere aanvragen loopt de procedure nog.

Tijdens de audit heeft het RIZIV verklaard dat de firma’s de financiële verplichtingen na-
komen die in de overeenkomsten zijn opgenomen. De firma’s delen de verkochte volumes 
mee en op basis daarvan berekent het RIZIV de verschuldigde compensaties. De sommen 
in kwestie werden tijdig ontvangen. In oktober 2012 ging het om een totaalbedrag van 
3,68 miljoen euro.

Aan de hand van de gesloten overeenkomsten kon de kost van de terugbetaling worden 
gekoppeld aan de kosten-batenanalyse van de geneesmiddelen in kwestie, zonder te tornen 
aan de prijs waartegen de firma het product op de markt wenste te brengen. Dat laatste 
element is belangrijk voor de firma in de hypothese dat de Belgische vergoedingsbasis als 
vergelijkingspunt dient in de buurlanden.

De overeenkomsten zorgen ook voor een betere koppeling tussen terugbetaling en kwa-
liteit. Ze hebben immers een looptijd van één à drie jaar en worden niet automatisch ver-
lengd. Drie maanden vóór een overeenkomst verstrijkt, moet de werkgroep de wenselijk-
heid van de terugbetaling opnieuw evalueren op basis van een verslag van de firma. Bij dat 
verslag is een lijst gevoegd van nieuwe klinische, epidemiologische en sanitaire onderzoe-
ken betreffende de specialiteit.

5.5.3 Conclusie
Het Rekenhof stelt vast dat de meeste geneesmiddelen worden terugbetaald zonder dat 
daar voorwaarden aan zijn gekoppeld. Het rationeel gebruik van geneesmiddelen stoelt 
dus op goede medische praktijken en op discipline in hoofde van de patiënt. Bij nagenoeg 
een kwart van de verkochte geneesmiddelen, die nagenoeg 38,5 % van de totale terugbe-
talingsuitgaven vertegenwoordigen, is de terugbetaling gekoppeld aan voorwaarden die 
vooraf worden gecontroleerd of aan aanbevelingen die a posteriori worden gecontroleerd. 
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het niveau van de controles waarmee de behandelende 
geneesheren worden belast, invloed heeft op hun voorschrijfgedrag91.

5.6 Herziening van de beslissingen tot terugbetaling

5.6.1 Individuele herziening
De CTG kan in haar voorstellen tot beslissing bepalen na hoeveel tijd er een individuele 
herziening moet komen van de terugbetalingsmodaliteiten. De herziening kan betrekking 
hebben op de vergoedingsbasis, de terugbetalingsvoorwaarden en/of de terugbetalingsca-
tegorie. Ze kan ook tot gevolg hebben dat de terugbetaling wordt geschrapt.

De herzieningsprocedure is vergelijkbaar met de procedure die wordt toegepast bij een eer-
ste aanvraag tot inschrijving op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten: 
de firma dient een herzieningsdossier in, waarna de deskundigen van het RIZIV een evalu-
atieverslag opstellen. Op basis van dat verslag formuleert de CTG een voorlopig advies. De 
firma kan daarop reageren en vervolgens stuurt de CTG haar definitieve voorstel naar de 
minister, die uiteindelijk de knoop doorhakt na het advies van de minister van Begroting 
te hebben ingewonnen.

Voor innoverende geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen is de individuele herziening 
verplicht92. De termijn is vervat in het definitieve voorstel tot beslissing van de CTG en mag 
hoogstens drie jaar belopen. De verplichte herziening betrof 21 innoverende geneesmidde-
len en weesgeneesmiddelen die vergoedbaar werden in 2009, 31 in 2010 en negentien in 2011.

Voor als vergelijkbaar beschouwde geneesmiddelen laat de reglementering toe dat de CTG 
een procedure tot verplichte herziening voorstelt wanneer het geneesmiddel vergoed-
baar wordt. Dat gebeurt echter niet vaak. Bij de 994 vergelijkbare specialiteiten die tussen 
2009 en 2011 vergoedbaar werden gemaakt, heeft het Rekenhof slechts vijftien beslissingen 
tot terugbetaling gevonden die aan een verplichte herziening waren gekoppeld.

In november 2012 heeft de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV alle speciali-
teiten geïnventariseerd waaraan een verplichte herziening gekoppeld is. Daaruit blijkt dat 
de herzieningsprocedure over het algemeen goed wordt nageleefd. Sinds 2003 zijn er ech-
ter zes innoverende geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen waarvoor de firma’s niet het 
verplichte herzieningsdossier hebben ingediend. De reglementering voorziet niet in een 
sanctie voor farmaceutische firma’s die aan die verplichting verzaken. De dienst Genees-
kundige Verzorging beschikt in dat opzicht dus over geen enkel middel om de naleving af 
te dwingen.

Naast deze herzieningen die worden geprogrammeerd zodra de beslissing valt om een 
geneesmiddel terug te betalen, kunnen de minister, de CTG of de farmaceutische firma 
op elk moment vragen om de terugbetalingsmodaliteiten aan te passen93. Tussen 2009 en 

91 Cf. punt 5.4.3.
92 Artikel 62 van het al vernoemde koninklijk besluit van 21 december 2001.
93 Artikel 38 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voor-

waarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
in de kosten van farmaceutische specialiteiten.
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2011 heeft de CTG een herziening gelanceerd voor de terugbetaling van 499 specialiteiten. 
De firma’s van hun kant hebben een herziening gevraagd voor 336 andere specialiteiten.

Het Rekenhof stelt vast dat er in 2009, 2010 en 2011 een procedure tot wijziging van de 
terugbetalingsmodaliteiten werd afgewerkt voor in totaal 959 specialiteiten. Die herzienin-
gen hadden jaarlijks betrekking op gemiddeld 6,2 % vergoedbare specialiteiten. Het aantal 
herzieningen ligt laag en maakt het niet mogelijk alle terugbetaalde geneesmiddelen met 
een redelijke periodiciteit opnieuw te onderzoeken. Voor een groot deel van de geneesmid-
delen verandert er dus niets aan de terugbetalingsmodaliteiten zoals die werden bepaald 
toen het product op de markt kwam. Er komt met andere woorden geen nieuw onderzoek 
naar de therapeutische waarde en het voorschrijfgedrag, ook niet als er nieuwe specialitei-
ten op de markt komen.

Ter herinnering: het Rekenhof heeft vastgesteld dat het FAGG niet alle informatie van de 
geneesmiddelenbewaking, noch de evaluaties na het verstrekken van de toelating door-
speelt aan de CTG. Die laatste heeft weliswaar individuele herzieningen opgestart om vei-
ligheidsredenen, maar de waarschuwingen inzake geneesmiddelenbewaking leiden niet 
systematisch tot een herzieningsprocedure. Zo heeft het Rekenhof tijdens zijn audit vast-
gesteld dat geneesmiddelen die in Frankrijk om veiligheidsredenen onder toezicht stonden 
of van de markt werden gehaald, in België nog altijd niet aan een herzieningsprocedure 
werden onderworpen.

5.6.2 Groepsgewijze herziening
De CTG kan ook uit eigen beweging of op vraag van de minister overgaan tot een groeps-
gewijze herziening van alle behandelingen voor eenzelfde therapeutische indicatie. Ze stelt 
dan een lijst op van de farmaceutische specialiteiten die bij de betreffende indicatie of een 
analoge indicatie worden gebruikt. Ze motiveert de manier waarop de lijst werd samenge-
steld en richt een voorlopig voorstel tot herziening aan de betrokken farmaceutische firma’s.

Dergelijke procedures werden opgestart na consensusvergaderingen met deskundigen om 
na te gaan of bepaalde belangrijke behandelingen adequaat worden aangewend, daarbij 
steunend op de meest recente wetenschappelijke publicaties. Na die vergaderingen heeft 
een wetenschappelijke jury een verslag opgesteld en werden aanbevelingen inzake goede 
praktijken uitgestuurd naar alle artsen.

Om de terugbetaling van geneesmiddelen te koppelen aan het meest adequate gebruik er-
van, heeft de CTG de terugbetalingsvoorwaarden aangepast die vervat zijn in hoofdstuk IV 
van de lijst met vergoedbare specialiteiten, of heeft ze de aanbevelingen van de deskundi-
gen opgenomen in hoofdstuk II van de lijst.
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Sinds haar oprichting heeft de CTG zeven groepsgewijze herzieningen uitgevoerd94. De 
groepen in kwestie omvatten de geneesmiddelen die het duurst zijn voor de verzekering 
geneeskundige verzorging.

5.6.3 Conclusie en aanbevelingen
Het Rekenhof is van oordeel dat regelmatig toezicht op de doeltreffendheid en de veiligheid 
van geneesmiddelen alsook de opvolging van het voorschrijfgedrag zouden moeten leiden 
tot een periodieke herziening van de terugbetaling. In dat opzicht vormen de herzienings-
procedures, zoals ze vervat zijn in de nieuwe terugbetalingsovereenkomsten, een goede 
praktijk die zou moeten worden uitgebreid naar alle geneesmiddelen.

In verband met de innoverende geneesmiddelen en de weesgeneesmiddelen heeft het RIZIV 
vastgesteld dat de firma’s niet altijd een herzieningsdossier indienen binnen de termijn 
die werd bepaald toen het geneesmiddel vergoedbaar werd gemaakt. De reglementering 
voorziet echter niet in een sanctie ten aanzien van firma’s die aan de verplichte herziening 
verzaken. Het Rekenhof beveelt aan een sanctie op te nemen in de reglementering.

Bij geneesmiddelen die vergelijkbaar worden geacht, voorzien de beslissingen tot terug-
betaling zelden in een verplichte herziening. De CTG of de farmaceutische firma’s starten 
tijdens de terugbetaling wel herzieningsprocedures op, maar dat gebeurt zeker niet syste-
matisch. Voor een groot deel van de geneesmiddelen verandert er dus niets aan de terug-
betalingsmodaliteiten zoals die werden bepaald toen het product op de markt kwam. Ze 
worden niet geactualiseerd door een regelmatig toezicht op de therapeutische waarde en 
het voorschrijfgedrag, ook niet als er nieuwe vergoedbare specialiteiten op de markt komen.

Het Rekenhof beveelt aan na te gaan of een meer regelmatige herziening van de terugbe-
talingsmodaliteiten zich opdringt. De informatie die het FAGG vergaart over de veiligheid 
en de doeltreffendheid zou het mogelijk maken de budgettaire inspanning permanent te 
koppelen aan het therapeutische belang van geneesmiddelen. Op basis van het Morse-rap-
port95 zouden de terugbetalingsmodaliteiten en de vergoedingsbasis overigens regelmatig 
kunnen worden herzien voor alle behandelingen waarbij het verbruik veel hoger ligt dan de 
ramingen op het moment van de initiële beslissing tot terugbetaling.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV gaat akkoord met het principe van een regelmatige herziening van de 
terugbetalingsmodaliteiten van alle op de lijst vermelde geneesmiddelen. Het on-
derstreept echter dat er bij de uitvoering van dat principe zeker haalbaarheidspro-
blemen zullen rijzen op het vlak van de werklast, de frequentie en de keuze van 
de prioriteiten.

94 In 2006 kwam er een herziening voor de bisfosfonaten (behandeling van osteoporose), de griepvaccins, de behan-
delingen van glaucoom en de groep van albuminepreparaten, SOPP (stabiele oplossingen van plasmaproteïnen) 
en behandelingen met vers bevroren plasma. In 2005 en 2010 kwam er een herziening voor maagzuurremmers. In 
2006 en 2010 kwam er een herziening voor de hypolipemiërende middelen. In 2008 kwam er een herziening voor 
behandelingen van astma en chronische obstructieve bronchopneumopathie (COBP).

95 RIZIV, Morse-rapport, op.cit.
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6.1 Aanbevelingen van de OESO, de WGO en de Europese Commissie

De OESO, de WGO en de Europese Commissie bestuderen de gezondheidssystemen om ze 
performanter te maken en de stijgende uitgaven in de hand te houden.

De prioriteit van die organisaties gaat uit naar de veiligheid en de doeltreffendheid van de 
zorg, een rationeel gebruik van de geneesmiddelen en een gelijke toegankelijkheid tot de 
zorg voor de hele bevolking.

Ze formuleren aanbevelingen in tal van verslagen96. Die aanbevelingen gaan in de richting 
van een model voor kwaliteitsbeheer van het type PDCA (Plan-Do-Check-Act97).

Dat model telt over het algemeen vier stappen die elkaar opvolgen in een proces van cycli-
sche verbetering.

De eerste stap (“Plan”) bestaat erin het verbeteringsproces te plannen: precieze doelstel-
lingen bepalen en actieprogramma’s uitwerken om die doelstellingen te verwezenlijken.

Bij de opmaak van het actieplan moet men kunnen beschikken over een gedetailleerd over-
zicht van het systeem en van de prestaties die moeten worden verbeterd. Daarvoor zijn 
statistische gegevens nodig die optimaal weergeven waarvoor het systeem bedoeld is en 
die als ijkpunt fungeren voor de factoren die een vanzelfsprekende impact hebben op de 
performantie van het gezondheidssysteem.

Zo zijn er bijvoorbeeld de indicatoren die de WGO heeft ontwikkeld voor geneesmiddelen. 
Ze beogen tal van aspecten van het voorschrijfgedrag van artsen: de gemiddelde duur van 
raadplegingen, het gemiddeld aantal geneesmiddelen per voorschrift, de gemiddelde kost-
prijs van voorgeschreven geneesmiddelen, het percentage voorschriften dat beantwoordt 
aan de therapeutische richtlijnen, het percentage geneesmiddelen dat wordt voorgeschre-
ven op basis van de generische naam, het percentage voorschriften waarop minstens één 
antibioticum prijkt, het percentage voorschriften waarop minstens één injecteerbaar pro-
duct is vermeld, het percentage voorgeschreven geneesmiddelen die zijn opgenomen in een 
lijst of een formulier met essentiële geneesmiddelen.

Die indicatoren weerspiegelen ook het werk in de apotheek: ze detailleren de gemiddelde 
duur van de aflevering, het percentage geneesmiddelen dat effectief wordt afgeleverd, het 
percentage geneesmiddelen dat correct gelabeld is, het percentage beschikbare essentiële 
geneesmiddelen en het percentage patiënten dat de juiste dosering kent.

96 In dat verband kunnen de volgende verslagen worden aangehaald:
• OESO, Health Care Reform: The Will to Change, 1996, 136 p.;
• OESO, Mesurer et améliorer la performance des systèmes de santé dans les pays de l’OCDE, 2002, 359 p.;
• OESO, Vers des systèmes de santé plus performants, 2004, 374 p.;
• WGO, Rapport sur la santé dans le monde 2010: le financement des systèmes de santé – le chemin vers une cou-

verture universelle, 2010, 120 p.
97 Die methode werd in de jaren 50 gemeengoed dankzij de statisticus W. Deming. Ze vormt de grondslag van de 

kwaliteitsbewaking die vervat is in de ISO-normen.

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
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Aan de hand van die indicatoren kan het systeem in kaart worden gebracht en kunnen 
acties worden gepland om het systeem te verbeteren, door prioriteiten te definiëren naarge-
lang van de omvang van de vastgestelde tekortkomingen.

De tweede stap (“Do”) betreft de tenuitvoerlegging van de geplande acties. In de derde 
stap (“Check”) worden de resultaten gecontroleerd. Voor de (PDCA-)kwaliteitsverbetering 
moeten de performantie-indicatoren periodiek worden opgevolgd om de positieve impact 
van het actieplan te meten. Door de indicatoren te analyseren, wordt duidelijk aan welke 
processen er iets schort, waaraan dat te wijten is en wat eraan te doen valt.

Wanneer het actieplan onvoldoende of ongewenste effecten heeft, moet het beleid worden 
bijgestuurd. De vierde en laatste stap (“Act”) bestaat er dan ook in het actieplan aan te pas-
sen in het licht van de vastgestelde resultaten.

6.2 Planning: bepaling van doelstellingen, indicatoren en een actieplan 
(“Plan”)

De doelstellingen van het terugbetalingsbeleid98 werden duidelijk meegedeeld: de kwali-
teit, de efficiëntie en de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Een nieuwe reglemen-
tering riep nieuwe administratieve structuren in het leven en bepaalde de modaliteiten 
voor hun acties. De reglementering definieert nauwgezet de rol van elke betrokkene, de te 
volgen procedures, de beslissingscriteria en de grondslag ervan.

De algemene doelstellingen werden echter niet omgezet in een reeks concrete, gerichte 
doelstellingen die samenhangen met de prioritaire bekommernissen op het vlak van de 
volksgezondheid. Er werden slechts twee gerichte doelstellingen gepreciseerd en becijferd 
aan de hand van performantie-indicatoren.

De eerste doelstelling heeft betrekking op de behandelingstermijn van de terugbetalings-
aanvragen. Deze is beperkt tot 180 dagen. Deze gerichte doelstelling kan worden gekoppeld 
aan de kwaliteitsdoelstelling, vermits het de bedoeling is de terugbetaling van nieuwe be-
handelingen te bespoedigen.

De tweede doelstelling betreft het volume aan voorgeschreven generische geneesmiddelen 
en geneesmiddelen die worden voorgeschreven op basis van de internationale gemeenzame 
benaming (DCI – zie punt 7.5)99. Dat aspect van de performantie wordt beoordeeld aan de 
hand van minimumpercentages die aan de huisartsen en de verschillende specialisten wor-
den toegekend. Deze gerichte doelstelling wil de doeltreffendheid van de terugbetalingen 
garanderen door de artsen te stimuleren om de minst dure geneesmiddelen voor te schrij-
ven en nodeloos dure voorschriften te beperken.

98 Parl. St. Kamer, 15 november 2000, DOC 50 905/021, Beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen 
voor het begrotingsjaar 2001, p. 63, punt 4.3.1 (“Een vernieuwd geneesmiddelenbeleid”). 

99 Sinds 2005 kunnen artsen op het voorschrift de gemeenzame naam van het actieve bestanddeel vermelden met 
de dosering en de vorm, zonder een merknaam te preciseren. Sinds 1 april 2012 is de apotheker verplicht een ge-
neesmiddel af te leveren dat met die specificaties overeenstemt en dat tot de groep van de minder dure producten 
behoort.



TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN / 103

6.3 Beheer: uitvoering van de geplande acties (“Do”)

Het beheer van het terugbetalingsbeleid spitst zich voornamelijk toe op de beoordeling, 
door de CTG, van de aanvragen die de farmaceutische firma’s hebben ingediend. Hoofdstuk 
5 is volledig gewijd aan de vergoedbaarheid van geneesmiddelen en formuleert een reeks 
specifieke aanbevelingen.

De Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV heeft beheersinstrumenten ontwik-
keld om de besluitvorming te ondersteunen en de impact van het beleid te meten.

6.3.1 Farmanet-verslag
Opdat de terugbetaling van geneesmiddelen in optimale omstandigheden zou verlopen 
qua doeltreffendheid, zuinigheid en kwaliteit, werd de wetenschappelijke raad van het RI-
ZIV in 1998 versterkt met een comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake 
geneesmiddelen100. Dat comité heeft een instrument ontwikkeld om de medische praktijk 
te sturen en de controleren. Het systeem heet Farmanet.

Bij de aflevering van een geneesmiddel registreert Farmanet via de SIS-kaart bepaalde gege-
vens van de streepjescodes op de verpakking van het geneesmiddel en op het voorschrift van 
de arts. Op die manier verzamelt Farmanet alle informatie met betrekking tot geneesmidde-
len en kan men voor elk product aan de weet komen welke verpakking werd afgeleverd, wan-
neer dat gebeurde, wie het geneesmiddel heeft voorgeschreven en voor welk type van sociaal 
verzekerde het product bestemd was (leeftijd, geslacht, statuut en verzekeringsinstelling).

Bij het RIZIV stelt de beheersunit Farmanet elk jaar een verslag op over de positie van 
terugbetaalde geneesmiddelen volgens kostprijs, hoeveelheid, ouderdom, anatomisch do-
mein of hoedanigheid (origineel, generisch of kopie). De gegevens worden verwerkt onder 
het toezicht van de Medicomut (de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen), die 
bestaat uit twaalf vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen en twaalf genees-
heren, huisartsen en specialisten, die worden aangesteld door de vakverenigingen van het 
medisch korps.

Het verslag van Farmanet omvat diverse statistieken, voornamelijk zijn dat:

• een lijst van de twintig duurste specialiteiten voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
en een lijst van de meest gebruikte geneesmiddelen;

• het aandeel van elke specialiteit in het bedrag van de terugbetalingen;
• de maandelijkse en jaarlijkse evolutie van de terugbetalingen en van het remgeld;
• het volume aan terugbetalingen naargelang van het jaar waarin het geneesmiddel terug-

betaalbaar werd gemaakt;
• de verdeling van het nettobedrag en van het remgeld tussen huisartsen, specialisten en 

tandartsen;
• de spreiding van de kost van de terugbetalingen tussen kopieën, generische geneesmid-

delen en originele specialiteiten.

100 Koninklijk besluit van 14 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994.
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De gegevens van Farmanet worden vaak gebruikt wanneer een aanvraag wordt onderzocht 
om een geneesmiddel vergoedbaar te maken. Ze geven immers een idee van het aantal 
mogelijke patiënten voor een nieuwe behandeling. De gegevens van Farmanet worden ook 
gebruikt om begrotingsmaatregelen uit te werken en er naderhand de impact van te meten.

Tot slot worden de gegevens van Farmanet gebruikt om het voorschrijfgedrag te evalueren.

6.3.2 Morse-rapport
De Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV stelt ook een meer omstandig moni-
toringverslag op over de uitgaven, namelijk het zogenaamde Morse-rapport101. Dat schetst 
de evolutie van de globale uitgaven en onderzoekt de incidentiefactoren. Vervolgens on-
derzoekt het in detail de verschillende klassen van geneesmiddelen waarvan de kost en het 
volume aan terugbetalingen een interessante evolutie vertonen.

Het rapport is ook een belangrijk beheersinstrument voor het farmaceuticabeleid. De CTG 
gebruikt het rapport om de impact van haar beslissingen te meten en om de evolutie van de 
uitgaven op te volgen in de verschillende therapeutische domeinen.

6.3.3 Consensusvergaderingen
Het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert 
regelmatig consensusvergaderingen. Er worden dan deskundigen aangeduid die de be-
schikbare kennis over een bepaalde sector of over een specifieke groep van geneesmiddelen 
bestuderen en samenvatten. De verslagen die zij opstellen, dienen als uitgangspunt voor 
een publieke zitting en een debat waarin het standpunt van de deskundigen wordt getoetst 
aan het standpunt van het publiek. Daarna beraadslaagt een onafhankelijke, multidisci-
plinaire en multiprofessionele jury achter gesloten deuren om voorschrijfrichtlijnen op te 
stellen. De jury identificeert de wetenschappelijke bewijzen, de courante praktijk en de 
toegelaten praktijken.

De richtlijnen die voortvloeien uit de consensusvergaderingen, worden verstuurd naar de 
voorschrijvende artsen en dienen als leidraad voor goede praktijken. Ze vormen ook een 
referentiesysteem voor de beoordeling van de medische praktijken.

Bepaalde goede praktijken die in de consensusvergaderingen naar voren worden gescho-
ven, hebben een meer dwingend karakter gekregen door te worden opgenomen bij de aan-
bevelingen inzake het voorschrijfgedrag, vervat in hoofdstuk II van de lijst met vergoedbare 
specialiteiten en onderworpen aan de a posteriori controle door het RIZIV.

6.4 Controle van de resultaten (“Check”)

6.4.1 Opvolging van de medische praktijken
Bij het RIZIV werd een Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle opgericht (DGEC) 
om bij te dragen tot een optimaal gebruik van de middelen van de verzekering geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen.

101 RIZIV, Morse-rapport, op.cit.
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In zijn benadering van de medische praktijken wil de DGEC onregelmatige prestaties voor-
komen en rechtzetten door onterechte terugbetalingen terug te vorderen. Bij ernstige ge-
vallen kan ook een sanctie worden opgelegd. De DGEC heeft bovendien een informatie- en 
adviesplicht in zowat 33 raden en commissies van het RIZIV.

De DGEC bestaat uit een departement Informatie en Communicatie, een departement Eva-
luatie en een departement Controle. Bij de dienst werken in totaal 321 personen, waaronder 
zeven apothekers-inspecteurs en 88 geneesheren-inspecteurs.

Het departement Informatie en Communicatie informeert de zorgverleners over de belang-
rijkste aspecten van de reglementering inzake geneeskundige verzorging.

Het departement Evaluatie analyseert de beroepspraktijken om die te verbeteren. De eva-
luaties zijn geen controles: ze zijn gebaseerd op massagegevens en beogen grote groepen 
zorgverleners, die men niet bereikt via individuele controles.

Het departement Controle benadert de zorgverleners en de adviserend geneesheren van de 
ziekenfondsen op een meer directe manier. Op basis van evaluaties en risicoanalyses kan 
het departement individuele en nationale onderzoeken uitvoeren.

6.4.1.1 Evaluaties
Het departement Evaluatie van de DGEC voert thematische onderzoeken of risicoanaly-
ses uit. Na een evaluatie stelt de DGEC een onderzoeksverslag op, dat bestemd is voor de 
betrokken instellingen en eventueel voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezond-
heidszorg (KCE). De risicoanalyses moeten de controle richten op prestaties die potentieel 
fictief, onregelmatig of overbodig zijn. Voor de risicoanalyses wordt samengewerkt met het 
departement Controle.

De DGEC heeft het voorschrijfgedrag van de behandelende artsen en de voorafgaande con-
troles door de adviserend geneesheren geëvalueerd voor diverse geneesmiddelen die gekop-
peld zijn aan terugbetalingsvoorwaarden.

Ter herinnering: als een geneesmiddel is ingeschreven in hoofdstuk IV van de lijst met 
vergoedbare specialiteiten, is de terugbetaling aan specifieke voorwaarden gekoppeld die, 
naargelang het geneesmiddel, verband houden met de leeftijd of het geslacht van de pa-
tiënt, met de aandoening waar de patiënt aan lijdt of met elke andere factor die om redenen 
van voorzichtigheid, doeltreffendheid of zuinigheid in aanmerking moet worden genomen. 
De adviserend geneesheer controleert of de terugbetalingsvoorwaarden in acht worden ge-
nomen, alvorens zijn akkoord te geven. In 2010 was 12 % van de terugbetaalde verpakkingen 
gekoppeld aan specifieke terugbetalingsvoorwaarden.

De eerste evaluatie betreft een zeer duur geneesmiddel uit hoofdstuk IV van de lijst met 
vergoedbare specialiteiten. Het product wordt enkel terugbetaald bij bepaalde indicaties, 
bijvoorbeeld in het kader van behandelingen tegen kanker en aids. Het aantal terugbeta-
lingen was echter dermate opgelopen dat er twijfel was ontstaan over de naleving van de 
toegelaten voorschrijfindicaties. De DGEC heeft aanwijzingen verzameld waaruit blijkt dat 
het geneesmiddel werd voorgeschreven voor niet-geregistreerde indicaties. Aangezien de 
DGEC vertegenwoordigd is in de CTG, kon ze vanuit die positie en op basis van een weten-
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schappelijk tijdschrift, diverse punten aanhalen die moeten worden geactualiseerd op het 
niveau van de indicaties die recht geven op terugbetaling.

Voorts heeft de DGEC de betrouwbaarheid geëvalueerd van de controleprocedures die aan 
de adviserend geneesheren werden toevertrouwd voor een geneesmiddel voor het voorko-
men van de complicaties bij aderverkalking. Er waren diverse aanwijzingen van onregelma-
tigheden en disfuncties: het geneesmiddel stond eerst en vooral in de top 20 van de genees-
middelen die het meest kosten aan de ziekteverzekering, terwijl in hoofdstuk IV van de lijst 
met vergoedbare specialiteiten uiterst restrictieve voorwaarden gelden. Ten tweede waren 
de terugbetalingsvoorwaarden erg complex en moeilijk te controleren. En tot slot was in de 
wetenschappelijke literatuur een studie verschenen die de elementen tegensprak op basis 
waarvan het geneesmiddel in bepaalde gevallen terugbetaalbaar was gemaakt.

Volgens de procedure die geldt voor hoofdstuk IV moest de voorschrijvende arts op ere-
woord verklaren dat diverse voorwaarden vervuld waren en dat hij over alle medische be-
wijsstukken beschikte. Op basis daarvan kon de adviserend geneesheer zijn akkoord geven 
en desgewenst vragen de medische bewijsstukken voor te leggen ter controle.

In amper 10 % van de gevallen heeft de adviserend geneesheer een poging gedaan om te 
verifiëren of de terugbetalingsvoorwaarden vervuld waren. Voor een aantal gevallen, gese-
lecteerd via steekproef, heeft de DGEC zelf de medische bewijsstukken verzameld en deze 
vergeleken met de verklaringen op erewoord van de voorschrijvende artsen. In 49 % van 
de gevallen bleek de verklaring op erewoord niet in orde, ofwel omdat de bewijsstukken 
ontbraken, ofwel omdat ze informatie bevatten waaruit bleek dat de terugbetalingsvoor-
waarde niet vervuld was.

De conclusies van de DGEC werden aan de voorschrijvende artsen en aan de ziekenfondsen 
bezorgd om de medische praktijken te verbeteren. Ze werden ook bezorgd aan de CTG, 
die de terugbetalingsvoorwaarden aanpaste en in overeenstemming bracht met de weten-
schappelijke literatuur. Om de patiënten niet te verontrusten, werd echter niet getornd aan 
toegestane terugbetalingen. In 2011, nadat de terugbetalingsvoorwaarden waren aangepast, 
stelde de DGEC dat 50 % van de patiënten die de behandeling terugbetaald kregen, buiten 
de aangepaste voorwaarden viel. Het ging over 80 % van de bedragen die voor dat genees-
middel werden terugbetaald, dit is tien miljoen euro.

Tot slot heeft de DGEC zich gebogen over het voorschrijven van een immunomodulator102 
voor dermatologie en van diverse geneesmiddelen die anti-TNF worden genoemd103. Die 
producten behoren tot een nieuwe generatie bijzonder dure geneesmiddelen. Zo loopt de 
jaarlijkse kostprijs van anti-TNF op tot meer dan 15.000 euro per patiënt. De DGEC heeft er-
voor gekozen om na te gaan of één van de terugbetalingsvoorwaarden in acht wordt geno-
men, namelijk het feit dat het geneesmiddel moet worden voorgeschreven door een genees-
heer-specialist. Dat de keuze op die voorwaarde viel, valt te verklaren doordat ze eenvoudig 
te controleren is, meer bepaald via een automatische controle van de codes die vermeld zijn 
in de facturering van de tariferingsdiensten. Volgens de DGEC is dat een minimale controle 

102 Behandeling die de reacties van het immuunsysteem stimuleert of afremt. 
103 Nieuwe generatie geneesmiddelen die gebruikt worden bij ernstige ontstekingsziektes zoals reumatoïde poly-

arthritis, psoriasis, psoriatische reuma, de ziekte van Crohn…



TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN / 107

die de ziekenfondsen makkelijk kunnen invoeren. Het RIZIV heeft daarom beslist de resul-
taten van de controle door te spelen aan de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ), 
omdat die de interne controle evalueert bij de toekenning van de enveloppe met variabele 
administratiekosten. De inspecteurs hebben een gemiddeld foutenpercentage van 6,9 % 
vastgesteld. Bij één ziekenfonds was er een foutenpercentage van 13,1 %. De fout bestond 
erin dat de anti-TNF waren voorgeschreven door een huisarts, die daartoe niet gemachtigd 
is, en dat het geneesmiddel werd afgeleverd na akkoord van de adviserend geneesheer.

Naast de tekortkomingen die de DGEC vaststelde bij de anti-TNF, heeft het Rekenhof vast-
gesteld dat ook andere voorwaarden niet vervuld waren voor een behandeling met anti-TNF 
die in 2010 op de tweede plaats stond in de top 20 van het RIZIV. In datzelfde jaar bedroegen 
de kosten voor dat geneesmiddel 51,469 miljoen euro voor 10.026 behandelde patiënten.

Naast de hoge kostprijs wijst het evaluatieverslag over dat geneesmiddel ook op infectieri-
sico’s en een verhoogd risico op tumoren.

Op basis daarvan heeft de CTG terugbetalingsvoorwaarden opgelegd die bedoeld waren 
om de groep behandelde patiënten te beperken en om ervoor te zorgen dat het risico en de 
doeltreffendheid zouden worden opgevolgd:

• als het geneesmiddel wordt gebruikt in het kader van een behandeling voor reumato-
ide artritis, moet het worden voorgeschreven door een reumatoloog. Die moet aan de 
adviserend geneesheer van het ziekenfonds bewijzen dat de patiënt kampt met een op 
gestandaardiseerde wijze becijferde functionele insufficiëntie, dat de patiënt slecht had 
gereageerd op de klassieke behandelingen en dat er geen sprake was van enig antece-
dent inzake tuberculose;

• om het geneesmiddel terugbetaald te krijgen, moest elke patiënt een anoniem identifica-
tienummer krijgen en moesten de reumatologen de medische gegevens van de patiënten 
registreren in een specifieke database met de naam “Safe”. De CTG moest bovendien een 
college van geneesheren instellen, die de door de adviserend geneesheren meegedeelde 
gegevens moesten analyseren en de doeltreffendheid van de behandeling controleren. 
De behandeling mocht alleen worden voortgezet als de beperkende symptomen met 
minstens 20 % waren afgenomen.

Het Rekenhof heeft aangestipt dat sinds 2003 het college nooit werd opgericht. Het RIZIV 
heeft laten weten dat het sinds het afsluiten van de audit in december 2012 begonnen is 
met de uitbouw van de database Safe. Dat bijzondere opvolgingssysteem ontleende zijn 
bestaansreden aan de hoge kosten en de risico’s die gepaard gingen met de behandelingen 
in kwestie. Het Rekenhof benadrukt dat het onmogelijk is de risico’s op te volgen en de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de overheidsuitgaven voor die behandelingen te ga-
randeren zonder de door de reumatologen meegedeelde gegevens te analyseren.
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6.4.1.2 Controleactiviteiten
Alle individuele onderzoeksprocedures die het departement Controle van de DGEC uit-
voert, worden geregeld door het Sociaal Strafwetboek104, waarin de bevoegdheden en ver-
plichtingen van alle sociale-inspectiediensten worden gedefinieerd.

In concreto is het onderzoek een schriftelijke procedure. Ze omvat een documentatiefase 
in de loop waarvan de inspecteurs bewijskrachtige elementen verzamelen. Naargelang het 
geval gaat het bijvoorbeeld om voorschrijfstatistieken, documenten van originele voor-
schriften, geregistreerde klachten. Ze kunnen ook de geneesheer, apothekers, adviserend 
geneesheren of patiënten horen. Die verschillende elementen worden verzameld in een 
proces-verbaal van vaststelling dat aan de betrokken geneesheer wordt toegezonden, die 
mondeling of schriftelijk kan reageren.

De manier waarop vervolging kan worden ingesteld, is gedefinieerd in de wet betreffende 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering105.

Als het om een fictieve of niet-conforme prestatie gaat, wordt het hele dossier toegestuurd 
aan de geneesheer-inspecteur-generaal van de onderzoeken, die oordeelt welk gevolg eraan 
moet worden gegeven. Hij kan het dossier zonder gevolg laten of een waarschuwing geven, 
met of zonder terugvordering van de ten onrechte terugbetaalde bedragen. Hij kan ook het 
dossier naar de geschillendienst sturen om een sanctie (terugbetaling of boete) te laten op-
leggen. Voor inbreuken van minder dan 25.000 euro wordt de uitvoering van de beslissing 
toevertrouwd aan de leidend ambtenaar van de DGEC. Boven dat bedrag wordt het dossier 
doorgestuurd naar een kamer van eerste aanleg106. Op grond van de geldende bepalingen 
kan het RIZIV zich geen burgerlijke partij stellen; dat kunnen enkel de ziekenfondsen. Als 
het ziekenfonds weigert zich burgerlijke partij te stellen, moet het de als fictief of niet-
conform erkende prestatie ten laste nemen.

Als het om een geval van overconsumptie107 gaat, moet het comité van de DGEC beslissen 
welk gevolg er aan het dossier moet worden gegeven. Het kan ervoor opteren het dossier 
zonder gevolg te laten, een waarschuwing te geven, de zorgverstrekker onder monitoring te 
plaatsen of het dossier door te sturen naar een kamer van eerste aanleg.

In de loop van de audit heeft de DGEC aangehaald dat tussen 2007 en 2011 42 individuele 
onderzoeken inzake geneesmiddelen werden afgerond. Die onderzoeken werden opgestart 
ingevolge een controle bij de apotheken om fictieve verkopen van vergoedbare geneesmid-
delen op te sporen. De onderzoeken bij geneesheren richtten zich op gevallen waarin de 
fictieve verkopen werden georganiseerd via vermoedelijk fictieve doktersvoorschriften. In 
dertien onderzoeken werd geen enkele inbreuk vastgesteld. Drieëntwintig gevallen van on-
regelmatige voorschriften hebben aanleiding gegeven tot een waarschuwing. In vier geval-

104 Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 van kracht geworden op 1 juli 2011.
105 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994.
106 Die kamers zijn samengesteld uit één magistraat, twee zorgverleners van dezelfde discipline als de gedaagde en 

twee vertegenwoordigers van de ziekenfondsen. De vijf leden hebben beraadslagende stem. De beslissingen van 
die kamer kunnen worden betwist voor een kamer van beroep die op dezelfde wijze is samengesteld maar waarin 
de magistraat als enige beraadslagende stem heeft. 

107 Deze notie heeft enkel betrekking op geneesheren en tandartsen.
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len werd niet alleen een waarschuwing uitgeschreven maar werd de onregelmatige presta-
tie ook bij de geneesheer gerecupereerd. Zes dossiers werden doorverwezen naar een kamer 
van eerste aanleg.

Controle op de naleving van de terugbetalingsvoorwaarden van hoofdstuk IV van de lijst van 
de vergoedbare specialiteiten
De adviserende geneesheren van de ziekenfondsen moeten de naleving van de voorwaar-
den voor terugbetaling a priori controleren. De DGEC kan tweedelijnscontroles uitvoeren, 
die zowel de praktijken van de adviserende geneesheren als die van de voorschrijvende 
artsen beogen.

Uit de activiteiten van het departement Evaluatie is gebleken dat er zwakke punten zijn in 
de a priori controle van de adviserende geneesheren en dat er risico’s zijn dat er terugbeta-
lingen gebeuren die niet in overeenstemming met de voorwaarden zijn. Het departement 
Controle van de DGEC heeft niettemin geen individuele onderzoeksprocedure noch een 
sanctieprocedure opgestart om te waarborgen dat de terugbetalingsvoorwaarden worden 
nageleefd.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV heeft in zijn antwoord gepreciseerd dat er geen individuele onderzoe-
ken werden uitgevoerd omdat de nodige investeringen niet in verhouding staan 
tot de doeltreffendheid ervan.

De minister van Sociale Zaken heeft in april 2012 aan de verzekeringsinstellingen gevraagd 
de controle op de terugbetalingsvoorwaarden door hun adviserende geneesheren te ver-
strengen. Het departement Evaluatie van de DGEC heeft de beslissingen van de advise-
rende geneesheren tussen april en december 2012 onderzocht om de impact van de stren-
gere controle te meten. Het departement heeft een stijging van het aantal weigeringen van 
terugbetaling vastgesteld (van 10 % naar 30 %) en kwam tot de conclusie dat de verzeke-
ringsinstellingen een echte inspanning hebben gedaan om de aanvragen voor toelating tot 
terugbetaling van de geneesmiddelen van hoofdstuk IV beter te controleren.

Het departement Informatieverstrekking van de DGEC heeft van zijn kant een brochure 
voor de geneesheren gepubliceerd waarin de procedures voor het aanvragen van terugbeta-
ling bij de adviserende geneesheren in herinnering worden gebracht en waarin wordt aan-
gekondigd dat de terugbetalingsvoorwaarden strenger zullen worden gecontroleerd.

Controle op de naleving van de aanbevelingen van hoofdstuk II van de lijst van de vergoedbare 
specialiteiten
Als een geneesmiddel is ingeschreven in hoofdstuk II van de lijst van de vergoedbare speci-
aliteiten, moet de voorschrijvende geneesheer de op voorstel van de CTG door de minister 
goedgekeurde voorschrijfaanbevelingen in acht nemen. Het voorschrift wordt onderwor-
pen aan een a posteriori controle door het RIZIV. Voor die controle is uitsluitend de DGEC 
bevoegd.

De DGEC moet inbreuken tegen de goede praktijken opsporen. De wetgeving beschouwt 
voorschrijfgedrag waarbij de door de indicatoren bepaalde drempels worden overschreden 
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en de aanbevelingen niet worden nageleefd, als een inbreuk108. De indicatoren waarnaar de 
wet verwijst, moesten worden gedefinieerd door het Comité Evaluatie Medische Praktijk in-
zake Geneesmiddelen (CEG), alsook de bewijskrachtige elementen die door de geneesheren 
moesten worden bewaard om de goede praktijken aan te tonen.

In een informatiebrochure die in mei 2011 aan de zorgverleners werd verstuurd, werd aan-
gegeven dat de evaluatieperiode pas zou starten na de publicatie van de indicatoren in het 
Staatsblad en op de site van het RIZIV. Ze vermeldde ook dat de bewijskrachtige elementen 
die door de voorschrijvende artsen moeten worden bewaard, zouden worden gepubliceerd 
op de site van het RIZIV. Die indicatoren en de te bewaren bewijskrachtige elementen wer-
den pas op 30 maart 2012 in het Staatsblad gepubliceerd. Voor dat controletype waren bij 
het afsluiten van de audit in december 2012 nog geen procedures opgestart.

Controle van het onnodig dure of overbodige karakter van de verstrekkingen (overconsumptie)
De DGEC heeft tot taak het onnodig dure of overbodige karakter van de verstrekkingen te 
controleren109.

De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) moet indicatoren met normatieve 
waarde ontwikkelen om het onnodig dure of overbodige karakter vast te stellen. Op die ba-
sis zou de DGEC dan onderzoeken kunnen doen en een monitoring van de geneesheren tot 
stand kunnen brengen met de mogelijkheid om uitwassen te corrigeren of te sanctioneren.

Er zijn nog geen indicatoren om de overconsumptie en het buitensporig voorschrijfgedrag 
te controleren. Er is nochtans nood aan monitoring van het voorschrijfgedrag, met name 
voor antibiotica. De opvolging van de voorschrijfprofielen door de directie Onderzoek, 
Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie (OOK) van het RIZIV heeft immers uitwassen aan het 
licht gebracht die bijdragen tot het ontstaan van bacteriële resistentie.

6.4.2 Evaluatie van het beheer van de ziekenfondsen
In het kader van de maatregelen tot responsabilisering van de ziekenfondsen die sinds 
1993110 ten uitvoer worden gelegd, wordt 10 % van de dotatie voor administratiekosten van 
de verzekeringsinstellingen als variabel beschouwd. Deze 10 % wordt pas toegekend als de 
criteria worden nageleefd die de kwaliteit van hun beheer weerspiegelen, zowel inzake ge-
neeskundige verzorging als inzake vergoedingen. Die criteria worden jaarlijks door de CDZ 
geëvalueerd, die de voorwaarden bepaalt waaraan het internecontrole- en interneauditsys-
teem moet beantwoorden, alsook de maatregelen die de landsbonden moeten invoeren111.

De correcte terugbetaling van geneesmiddelen valt onder het evaluatiedomein van twee 
criteria. Criterium 5 beoogt de invoering van een performante interne controle die met 
name moet zorgen voor de naleving van de specifieke modaliteiten van de terugbetaling 

108 Artikel 73bis van de bovenvermelde wet van 14 juli 1994.
109 Die controle is gebaseerd op artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
110 Maatregelen ingevoerd door het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de ver-

zekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten, vervangen door het koninklijk 
besluit van 28 augustus 2002.

111 Artikel 31, 3e lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfond-
sen.
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van de verstrekkingen. Wat de geneesmiddelen betreft, gaat het in hoofdzaak om de a priori 
controle van de terugbetalingsvoorwaarden van hoofdstuk IV van de lijst van de vergoed-
bare specialiteiten. Met het oog op de toekenning van de administratiekosten van 2008 en 
2010 heeft de CDZ dat criterium berekend op basis van de evaluatie van de terugbetaling 
van de anti-TNF door de DGEC (cf. einde van punt 6.4.1.1).

Criterium 9 heeft dan weer betrekking op de goede uitvoering van de taken van de advise-
rende geneesheren. De CDZ heeft deze niet geëvalueerd omdat het RIZIV geen evaluatie-
programma voor de praktijken van de adviserende geneesheren heeft opgestart. Volgens 
de geldende regels werd aan dat criterium de gemiddelde evaluatie gegeven van de andere 
criteria.

6.5 Aanpassing van het systeem aan de controleresultaten (“Act”)

De initiatieven die het RIZIV neemt om de voorschrijfvolumes op te volgen of de medische 
praktijken te evalueren en te controleren, zijn geen alleenstaande demarches. Op gerichte 
tijdstippen worden op die basis bepalingen genomen om bepaalde elementen van de terug-
betaling te corrigeren die als inefficiënt, onaangepast of onregelmatig worden beschouwd.

In dat opzicht kunnen in de punten 6.3 en 6.4 met betrekking tot het beheer en de controle 
enkele voorbeelden onder de aandacht worden gebracht. Zo wordt de analyse van de voor-
schrijfvolumes (Farmanet-verslag en Morse-rapport) gebruikt om begrotingsmaatregelen 
uit te werken of om de voorschrijfpraktijken te evalueren. De DGEC heeft een evaluatie aan 
de CTG overgezonden opdat de commissie de terugbetalingsvoorwaarden van een genees-
middel zou kunnen afstemmen op de goede praktijken die in de wetenschappelijke litera-
tuur worden uiteengezet. Een andere evaluatie werd aan de CDZ bezorgd opdat er rekening 
mee zou worden gehouden bij de toekenning van de enveloppe voor de beheerskosten van 
de ziekenfondsen. Er kan ook worden vermeld dat de richtlijnen die in het kader van de 
consensusvergaderingen zijn opgesteld, in bepaalde gevallen worden overgenomen in de 
aanbevelingen of de voorschrijfvoorwaarden in de lijst van de vergoedbare specialiteiten.

Uit die voorbeelden blijkt dat de praktijken van opvolging, evaluatie en controle het mo-
gelijk maken corrigerende acties te lanceren om de uitgaven in de hand te houden of de 
prestaties van het vergoedingssysteem te verbeteren.

De administratieve beheers- en controleprocessen geven echter geen aanleiding tot een pe-
riodieke, globale herevaluatie van het terugbetalingssysteem. Bij gebrek aan nauwkeurige 
en meetbare doelstellingen is het niet mogelijk de prestaties van het terugbetalingssysteem 
periodiek te herevalueren en het optreden van alle actoren bij te sturen om die prestaties 
te verbeteren.

6.6 Conclusies en aanbevelingen

De performantie-indicatoren die in de reglementering worden opgenomen, dekken slechts 
een beperkt deel van het vergoedingsbeleid. Ze maken het niet mogelijk het systeem vol-
ledig in kaart te brengen, noch de prestaties die moeten worden verbeterd op het vlak van 
de kwaliteit, de doeltreffendheid, de veiligheid, de billijkheid en het rationeel gebruik van 
de geneesmiddelen.
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Er is geen becijferde doelstelling noch een actieplan gedefinieerd om de nieuwe ontwikke-
lingen van de lijst van de vergoedbare specialiteiten meer te oriënteren naar domeinen waar 
de therapeutische verwachtingen het dringendst zijn, naar pathologieën die een specifiek 
maatschappelijk nadeel creëren of naar enige andere prioritaire doelstelling op het vlak van 
de volksgezondheid.

Het Rekenhof formuleert de aanbeveling om aan het terugbetalingsbeleid doelstellingen 
toe te wijzen die kunnen worden gemeten via kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 
Op basis daarvan zou moeten worden nagedacht om het terugbetalingssysteem en de te 
verbeteren prestaties precies in kaart te brengen, waarbij meer concreet een inventaris van 
de niet-ingevulde therapeutische noden wordt opgesteld. De overheid zou dan een concreet 
actieplan kunnen definiëren.

Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Wat het vastleggen van precieze en meetbare doelstellingen betreft, is het RIZIV 
van oordeel dat de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof uiterst be-
langrijk zijn en ook verwijzen naar de problematiek van een beheer dat veeleer 
door het aanbod wordt gedreven (offer based of supply-driven) dan door de vraag 
(demand-driven).

De minister van Sociale Zaken en het RIZIV verwijzen in hun antwoord naar een 
nieuw initiatief onder de naam Unmet Medical Need waardoor de industrie niet 
meer het monopolie zal hebben om in de kosten van geneesmiddelentherapieën 
tussen de komen. De clinici in de praktijk of de minister van Sociale Zaken zullen 
het initiatief voor die vragen tot tegemoetkoming kunnen nemen die de patiënten 
de mogelijkheid zullen bieden sneller toegang te krijgen tot beloftevolle thera-
pieën. De algemene raad van het RIZIV zal bovendien op voorstel van de genees-
heren-directeurs jaarlijks een prioriteitenlijst vastleggen. De dossiers die worden 
ingediend, moeten in het kader van die prioriteiten passen. Dat ontwerp is naar de 
mening van de minister een eerste stap naar een beleid dat door de overheid en de 
behoeften wordt gestuurd en niet meer door de firma’s en het aanbod. Ze wijst er 
echter op dat niet uit het oog mag worden verloren welke juridische moeilijkheden 
en verantwoordelijkheden een dergelijk initiatief met zich meebrengt.

De opvolging van het RIZIV is er voornamelijk op gericht de uitgaven te beheersen en te 
evalueren of de reglementering goed wordt toegepast. De resultaten van het vernieuwde 
beleid kunnen in die context niet nauwkeurig worden geëvalueerd. Er is een toename van 
het aantal terugbetaalde specialiteiten maar geen enkele analyse kan een uitspraak doen 
over de toereikende, ontoereikende of perverse effecten van een dergelijke toename.

Het Rekenhof is van oordeel dat het performantiebeheer, rekening houdend met die be-
perkingen, niet volledig beantwoordt aan de aanbevelingen van de OESO of van de WHO.

Het stelt bovendien vast dat de controle op de terugbetaling met verschillende zwakke 
punten kampt. Het departement Evaluatie van de DGEC heeft risico’s geïdentificeerd in 
verband met terugbetalingen die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van 
hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare specialiteiten. Niettemin werd geen enkele 
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individuele onderzoeksprocedure of sanctie toegepast ten aanzien van geneesheren die de 
terugbetalingsvoorwaarden niet naleven.

Bovendien werd er geen controle opgestart van de aanbevelingen met betrekking tot het 
voorschrijfgedrag en de overconsumptie. Er werden geen indicatoren vastgelegd om de con-
trole op overconsumptie op te starten. Het Rekenhof beveelt aan om daar zo snel mogelijk 
werk van te maken.

Om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen op de meest doeltreffende, zuinige en kwalita-
tieve manier worden terugbetaald, beveelt het Rekenhof aan individuele onderzoeken uit te 
voeren bij de geneesheren die de terugbetalingsvoorwaarden en de voorschrijfaanbevelin-
gen niet naleven of die een afwijkend profiel vertonen in het licht van de overconsumptie-
indicatoren.

Voorts werd er ook geen werk gemaakt van de evaluatie van de praktijken van de advise-
rende geneesheren zoals voorzien in de maatregelen tot responsabilisering van de zieken-
fondsen die in 1993 werden ingevoerd. Het RIZIV zou een programma moeten opstarten om 
de praktijken van de adviserende geneesheren te kunnen evalueren en de CDZ de gegevens 
te kunnen bezorgen die voor die evaluatie noodzakelijk zijn.

Nadat de overheid tegemoet is gekomen aan de geformuleerde aanbevelingen om het te-
rugbetalingsbeleid te plannen, te beheren en te controleren, zal ze nog de cyclus van het 
performantiebeheer moeten voltooien door het actieplan van alle actoren periodiek aan te 
passen.
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Het rationeel gebruik van de geneesmiddelen is een essentiële doelstelling voor het volks-
gezondheidsbeleid, alsook voor het begrotingsbeleid.

De overheid voert talrijke acties om die doelstelling te halen. Ze verstrekt onafhankelijke 
informatie over geneesmiddelen en tracht de marketing van de geneesmiddelenfabrikanten 
te controleren. Ze sensibiliseert geneesheren voor een goed gebruik van de geneesmidde-
len. Ze verplicht de geneesheren goede praktijken te hanteren en ze controleert of ze dat 
ook effectief doen. Tot slot heeft ze maatregelen genomen om het gebruik van de goedkoop-
ste geneesmiddelen te stimuleren.

7.1 Informatie over het goede gebruik van de geneesmiddelen

De gezondheidsinstanties focussen vooreerst op de informatie voor de geneesheren en de 
bevolking. Ze preciseren hoe een geneesmiddel moet worden gebruikt, in welke hoeveel-
heid en voor welke pathologie. Ze bepalen ook welke plaats het geneesmiddel inneemt in 
het geheel van behandelingen voor eenzelfde pathologie. Het therapeutisch arsenaal is im-
mers sterk ontwikkeld en voor de meest voorkomende pathologieën zijn er verschillende 
therapieën. De overheid preciseert in welke gevallen welk geneesmiddel eerst moet worden 
voorgeschreven112.

Deze informatie vormt de officiële omkadering van het goede gebruik van de geneesmid-
delen. Voor de meeste geneesmiddelen kan dat kader niet worden afgedwongen en behoudt 
de geneesheer zijn therapeutische vrijheid113. Voor bepaalde geneesmiddelen legt de CTG 
aanbevelingen of reglementaire terugbetalingsvoorwaarden vast, waarbij de controledien-
sten de niet-naleving moeten opsporen en sanctioneren. De controleprocedures kwamen in 
hoofdstuk 5 aan bod.

De overheid heeft verschillende websites ontwikkeld die officiële informatie verspreiden 
over het goede gebruik van de geneesmiddelen. Voor volledige informatie moeten genees-
heren de website van het FAGG raadplegen en onafhankelijke sites zoals die van het Bel-
gisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). De informatie die op die 
verschillende sites wordt gepubliceerd, overlapt gedeeltelijk en zoomt meer in op specifieke 
aspecten. Die sites zijn dus complementair.

Het BCFI publiceert een Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, waarin de ge-
neesmiddelen worden gegroepeerd volgens de pathologieën waarvoor ze bedoeld zijn. Het 
repertorium geeft voor de voornaamste pathologieën de referentiebehandelingen en de ge-
nerische geneesmiddelen met de prijs ervan, het terugbetaalde bedrag en het bedrag ten 
laste van de patiënt. Naast de goedkoopste geneesmiddelen staat een specifiek symbool 
vermeld om de geneesheren naar de meest rationele keuze te oriënteren. Het repertorium 
vermeldt ook de samenvatting van de productkenmerken (aangewezen behandelingen, 
ongewenste bijwerkingen, interacties en specifieke voorzorgsmaatregelen). Voor de voor-

112 De eerste behandeling is de behandeling die wordt gegeven aan een zieke waarvan de pathologie nog niet eerder 
werd behandeld.

113 Het gaat om de geneesmiddelen ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst van vergoedbare specialiteiten die in 
2010 76 % van de door het RIZIV terugbetaalde verpakkingen vertegenwoordigden. 
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naamste therapeutische groepen definieert het hoe de verschillende producten zich ten 
opzichte van elkaar verhouden.

Het BCFI verspreidt voorts waarschuwingen van internationale geneesmiddelenbewaking 
en actualiteitsfolia (folia pharmacotherapeutica) alsook “transparantiefiches” die de behan-
delingen die voor eenzelfde ziekte worden gebruikt, vergelijken op het vlak van veiligheid, 
doeltreffendheid en kostprijs.

Het FAGG kent eveneens subsidies toe aan de vzw Farmaka die huisbezoeken aanbiedt om 
huisartsen te informeren. Tijdens het bezoek bespreken ze een vooraf gedefinieerd thema 
waarvoor een wetenschappelijk dossier is uitgewerkt op basis van de wetenschappelijke 
informatie van het BCFI. Elk kwartaal wordt een nieuw thema behandeld. Met momenteel 
twintig actieve artsenbezoekers blijven de actiemiddelen beperkt. Per thema bereiken de 
bezoeken van Farmaka ongeveer 1.000 geneesheren.

Een groot deel van de website van het RIZIV is gewijd aan geneesmiddelen, en meer bepaald 
aan de aanvragen voor terugbetaling. De rubriek vermeldt op beknopte wijze de indicatieve 
behandelingen waarvoor geneesmiddelen worden vergoed, maar vermeldt niet de dosering 
en de ongewenste bijwerkingen, zoals die vermeld staan in de samenvatting van de ken-
merken van het door het FAGG goedgekeurde product. De voornaamste aspecten van de re-
glementering worden beschreven, met uitgebreide uitweidingen over de aanbevelingen en 
de reglementaire terugbetalingsvoorwaarden alsook de controle daarop. Sinds 2012 staat 
een nieuwe gegevensbank ter beschikking van de geneesheren opdat ze de goedkoopste 
geneesmiddelen zouden kunnen voorschrijven. Via de rubriek “Kwaliteitspromotie”114 komt 
men terecht bij de sensibiliseringscampagnes van het RIZIV en bij de feedback die aan ge-
neesheren wordt verstrekt in verband met hun voorschrijfgedrag.

Op initiatief van het RIZIV werd het netwerk EBMPracticeNet opgericht, dat een consortium 
is van onafhankelijke informatieverstrekkende organisaties. Dit netwerk bestaat uit de vzw’s 
BCFI en Farmaka alsook het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM),  
het tijdschrift voor Evidence-Based Medicine Minerva, de wetenschappelijke verenigingen 
voor algemene geneeskunde en de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica. Via een 
internetsite krijgt men toegang tot talrijke praktijkgidsen en andere medische informatie 
voor huisartsen.

Wat meer bepaald antibiotica betreft, financiert het RIZIV de activiteiten van het Belgian 
Antibiotic Policy Coordination Committee (Bapcoc) dat kernboodschappen verspreidt die 
zijn uitgewerkt door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Na raadpleging van de verschillende bronnen van officiële en onafhankelijke informatie 
over geneesmiddelen heeft het Rekenhof zowel het bestaan van complementaire gegevens 
als van dubbel gebruik vastgesteld. Indien de overheid de informatie op één website zou sa-
menbrengen, rationeel en gebruiksvriendelijk gestructureerd, zouden de geneesheren zich 
in een mum van tijd exhaustief kunnen informeren.

114 RIZIV, Kwaliteitspromotie, http://www.inami.fgov.be/care/nl/doctors/index.htm#5.
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7.2 Sensibiliseringsacties

Het RIZIV staat in voor het terugbetalingsbeleid en heeft meer specifiek belangstelling 
voor het voorschrijfgedrag. Het identificeert goede praktijken en stelt de zorgverleners 
daarvan in kennis.

Zo organiseert zijn Comité Evaluatie Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen (CEG) re-
gelmatig consensusvergaderingen waar deskundigen een stand van zaken opmaken over 
het adequaat gebruik van de voornaamste behandelingen. Ze grijpen terug naar de meest 
recente wetenschappelijke publicaties. Een wetenschappelijke jury stelt een verslag op en 
aanbevelingen voor goede praktijken die aan alle geneesheren worden toegezonden115. Naar 
aanleiding van de consensusvergaderingen heeft de CTG beslist verschillende aanbevelin-
gen een dwingend karakter te geven. Ze heeft de terugbetalingsmodaliteiten van zeven 
therapeutische groepen herzien, door de betrokken geneesmiddelen en de aanbevelingen 
op te nemen in hoofdstuk II van de lijst van de vergoedbare specialiteiten. Voor die genees-
middelen wordt een reglementaire controle a posteriori uitgevoerd om te zien of de aanbe-
velingen werden nageleefd.

Het voorschrijfgedrag van geneesheren kan sinds 2009116 worden geëvalueerd op basis van 
de statistische gegevens van Farmanet, een gegevensbank die de directie Onderzoek, Ont-
wikkeling en Kwaliteitspromotie (OOK) in staat stelt de voorschrijfpraktijken te bewaken 
en gevallen van niet-rationeel voorschrijfgedrag te onderkennen.

Op die basis organiseert de directie OOK sensibiliseringscampagnes waarin ze de genees-
heren feedback geeft over hun voorschrijfpraktijken. Die feedback focust op bepaalde door 
de WHO aanbevolen indicatoren.

Antwoord van het RIZIV
Voor het RIZIV is het belangrijk dat de door de WHO aanbevolen indicatoren 
in verband worden gebracht met de voorschrijfomstandigheden. Het is daartoe 
belangrijk vrij snel te kunnen beschikken over alle gegevens van het Intermutua-
listisch Agentschap, zowel per individu als per dienstverlener.

Er werd gekeken naar het voorschrijfgedrag voor antibiotica, antihypertensiva en goedkope 
geneesmiddelen. Vervolgens werden verschillende vormen van feedback aan de huisartsen 
gegeven om hen in staat te stellen hun voorschrijfgedrag te situeren ten opzichte van dat 
van hun collega’s.

Een campagne genaamd “Extreme Outlyers” richtte zich tot geneesheren die veel genees-
middelen voorschreven die volgens de goede praktijken slechts als tweede en soms zelfs als 

115 Sinds 1998 werd in verslagen ingegaan op het adequaat gebruik van antidepressiva, antibiotica, hypolipemiërende 
middelen, maagzuurremmers, orale antidiabetica, niet-steroïde ontstekingsremmers. Die verslagen gingen ook 
in op geneesmiddelen tegen arteriële aandoeningen, astma, veneuze trombo-embolie, hypertensie, voorkoming 
van breuken in samenhang met osteoporose, behandeling van dementie bij bejaarden, depressie, stabiele angor, 
pijn, diabetes, hartfalen en cardiovasculaire preventie, migraine, allergische aandoeningen, pathologieën van de 
prostaat, chronische bronchopneumopathie en cerebrovasculaire pathologieën. 

116 Artikel 24 van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
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derde geneesmiddelen zouden mogen worden voorgeschreven. Het ging om een behande-
ling van hoge bloeddruk, een antibioticum en chinolones 117 in het algemeen.

In dat kader werd feedback verstuurd aan 175 huisartsen voor het antihypertensivum, aan 
106 huisartsen voor het antibioticum en aan 85 huisartsen voor de chinolones. In 120 geval-
len heeft de directie OOK de voorschrijvende artsen om uitleg gevraagd.

Het thema van de chinolones kwam twee keer aan bod bij de sensibiliseringsacties. Die 
geneesmiddelen zijn reserveantibiotica waarvan het gebruik enkel is aangewezen in enkele 
welbepaalde situaties (longontsteking bij patiënten die allergisch zijn voor penicilline, in-
gewikkelde infecties van de urinewegen). In 2002 was België de derde grootste verbruiker 
van chinolones in Europa, met een verbruik dat drie maal zo groot was als in Nederland, 
Duitsland of Zweden. Het massaal en onaangepast gebruik van die antibiotica verhoogt 
de resistentie van bacteriën. Chinolones worden niettemin zonder voorwaarden terugbe-
taald118.

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) heeft de weerslag van de sen-
sibiliseringscampagnes over chinolones geëvalueerd. De dienst stelde een positieve impact 
vast, die nog werd versterkt door een hoge graad van personalisering, een herhaling van 
de campagne, en een doelpubliek dat werd verruimd buiten de groep van de “Outlyers”. 
Het voorschrijfniveau is progressief gedaald tussen 2003 en 2008, maar de gegevens van 
2009 vertonen een nieuwe groei.

De dienst is van oordeel dat alleenstaande acties niet volstaan. Voor een groep geneesheren 
die “grote voorschrijvers” zijn, heeft de evaluatie immers uitgewezen dat, ondanks de sensi-
biliseringscampagnes, in 75 tot 80 % van de luchtwegeninfecties een geneesmiddel van de 
chinolonklasse werd voorgeschreven, terwijl naar schatting slechts tussen 0,01 en 0,3 % van 
de bevolking allergisch is voor penicilline.

De DGEC is in zijn studieverslag119 van oordeel dat het tijdelijke karakter van de verminde-
ringen die ingevolge de sensibiliseringscampagnes werden vastgesteld en het gebruik van 
een chinolones “in een wel erg betwistbaar indicatiegebied onvermijdelijk vragen oproepen 
over de beïnvloeding van de voorschrijvers door de farmaceutische industrie”.

7.3	 Toezicht	op	de	marketing	van	farmaceutische	firma’s

Voor bepaalde geneesmiddelen beperkt het kader voor rationeel gebruik dat door de over-
heid is vastgelegd, de mogelijkheden tot commerciële ontwikkeling van de farmaceutische 
firma’s. In 2004 werden maatregelen genomen om de strijd aan te binden tegen de overma-
tige promotie van geneesmiddelen. Het FAGG moet toezien op de naleving van die maat-
regelen.

117 Antibiotica van synthetische oorsprong. Die behandelingen worden beschouwd als reservebehandelingen ingeval 
er bacteriële resistentie is.

118 Behalve bepaalde injecteerbare vormen die in het ziekenhuis worden gebruikt.
119 RIZIV, Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, Impactmeting chinolones, intern verslag van december 

2011.
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De DGEC heeft echter de invloed die de farmaceutische industrie heeft op de voorschrij-
vende artsen in vraag gesteld. Het Rekenhof heeft bijgevolg de middelen geëvalueerd die de 
overheid inzet om toe te zien op de marketing van de farmaceutische bedrijven.

7.3.1 Controle van de reclame
Voor geneesmiddelen op voorschrift120 mag geen reclame voor het grote publiek worden 
gemaakt, met uitzondering van vaccinatiecampagnes en campagnes van algemeen nut. De 
wet verstaat onder reclame voor geneesmiddelen alle vormen van colportage, marktverken-
ning, prospectie of aanzetting tot gebruik die bedoeld zijn om meer geneesmiddelen voor 
te schrijven, af te leveren, te verschaffen, te verkopen of te verbruiken.

Wetenschappelijke informatie is niettemin toegelaten. Het kan gaan om wetenschappelijke 
publicaties of congressen, of ook bezoeken aan geneesheren. Alle informatie die aan de 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector wordt verstrekt, moet voldoen aan verplich-
tingen inzake inhoud en vorm121. Elke houder van een commercialiseringsvergunning moet 
volgens de reglementering zorgen dat hij de medewerking krijgt van een door de minister 
van Volksgezondheid erkende verantwoordelijke voor de voorlichting. Die houder moet ook 
een permanente band uitbouwen met een wetenschappelijke dienst die is belast met het 
verschaffen van informatie over de geneesmiddelen die hij op de markt brengt. Medisch af-
gevaardigden moeten aan de verantwoordelijke voor de voorlichting alle informatie rappor-
teren over het gebruik van geneesmiddelen waarvoor ze publiciteit maken, in het bijzonder 
over de ongewenste bijwerkingen die de bezochte personen hen meedelen.

Het FAGG moet controleren of de wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Het kan zich 
baseren op door de firma’s voorgelegde documenten of op medische of farmaceutische pu-
blicaties. Het kan zich ook begeven naar de hoofdzetel van de farmaceutische firma’s om 
aldaar de dossiers te raadplegen die door de verantwoordelijken voor de voorlichting moe-
ten worden bijgehouden. In die dossiers moet een exemplaar zitten van alle informatie of 
reclame die zijn onderneming verspreidt, samen met een fiche waarop de geadresseerden, 
de verspreidingswijze en de datum van eerste verspreiding worden vermeld.

7.3.2 Controle op de voordelen toegekend aan beroepsbeoefenaars in de gezond-
heidssector

De wet op de geneesmiddelen122 vormt een strikt kader voor het rechtstreeks of onrecht-
streeks beloven of toekennen van premies, voordelen in geld of voordelen in natura aan 
groothandelaars, aan personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven, afleveren of toe-
dienen, alsook aan instellingen waar geneesmiddelen worden voorgeschreven, afgeleverd 
of toegediend.

Het FAGG staat in voor de controle van de toekenning van premies en voordelen ten gunste 
van beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. Om die opdracht te vergemakkelijken 

120 Artikel 9 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
121 Gedefinieerd in het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmid-

delen voor menselijk gebruik. 
122 Artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, gewijzigd door de wet van 16 december 2004 tot 

wijziging van de regelgeving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen. 
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verplicht de reglementering123 de verantwoordelijken voor de voorlichting van de farmaceu-
tische firma’s een bestand bij te houden met de premies en voordelen die werden beloofd, 
aangeboden of toegekend aan de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, met vermel-
ding van alle elementen die nodig zijn om na te gaan of de wettelijke voorwaarden werden 
nageleefd. Die elementen worden bij de controles ter plaatse door het FAGG geanalyseerd.

De uitnodiging voor wetenschappelijke manifestaties en de tenlasteneming van de kosten 
voor deelname aan die manifestaties en hotelverblijf zijn toegelaten voor zover die manifes-
taties een uitsluitend wetenschappelijk karakter hebben, zonder dat er verwarring mogelijk 
is. Die manifestaties zijn een belangrijk instrument voor de farmaceutische marketing.

De inspecteurs van het FAGG voeren controles uit naar aanleiding van wetenschappelijke 
congressen en symposia. Ze nemen er brochures mee en verifiëren of de wetgeving op de 
informatie en de aan geneesheren verstrekte voordelen in acht wordt genomen.

Voor elke manifestatie die minstens één overnachting inhoudt, moeten de fabrikanten, 
de invoerders en de groothandelaars van geneesmiddelen overigens voorafgaandelijk een 
visum bekomen van de vzw Mdeon, nadat werd nagegaan of de wettelijke voorwaarden 
werden nageleefd. Mdeon is een door de koning erkend deontologisch platform dat wordt 
beheerd door vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij de premies en 
voordelen, hetzij als gever hetzij als begunstigde. Het jaarverslag 2010 van Mdeon maakt 
gewag van 35.624 gesponsorde deelnames voor specialisten en 1.359 deelnames voor huis-
artsen aan de manifestaties die een voorafgaand visum hebben gekregen.

De wet op de geneesmiddelen bepaalt tot slot dat het FAGG de informatie centraliseert en 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers tweejaarlijks een verslag bezorgt over feiten die 
mogelijks een inbreuk kunnen zijn op de bepalingen betreffende de bestrijding van het 
overmatig promoten van geneesmiddelen124. Tot nu toe heeft het Agentschap nog geen en-
kel specifiek verslag voorgelegd over de inbreuken die op dat vlak werden vastgesteld.

Het Agentschap beschikt over een beperkt personeelsbestand van 1,5 voltijdse equivalenten 
voor alle controles die het uitvoert. Meestal worden de controles uitgevoerd naar aanleiding 
van klachten van concurrerende firma’s. Die klachten hebben betrekking op allerlei toe-
standen waarbij de promotie als oneerlijk wordt beschouwd.

De regelgeving en de controles van het FAGG zijn uitsluitend gericht op de directe promo-
tie- en informatieacties. Het FAGG houdt zich niet bezig met de mecenaspraktijken die in 
de medische sector zijn ontstaan en die de farmaceutische firma’s de mogelijkheid bieden 
positieve erkenning te krijgen bij het medisch korps door zich via onrechtstreekse steun te 
manifesteren. De steun gaat uit naar verenigingen (de kankerliga, de cardiologische liga, 
de liga’s tegen osteoporose, mucoviscidose, diabetes...) die patiëntgericht zijn maar die ook 

123 Artikel 15 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmid-
delen voor menselijk gebruik.

124 Voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik gaat het om de bepalingen van artikel 10 van de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmiddelen, gewijzigd door de wet van 16 december 2004 tot wijziging van de regelge-
ving betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen.
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heel wat contacten met geneesheren uitbouwen. Die praktijken zijn momenteel nog steeds 
weinig gereglementeerd. De hierna volgende case study is daar een illustratie van.

7.3.3 Financiële stimulans bij lagere marketing- en promotie-uitgaven
Sinds 2006 krijgen farmaceutische firma’s die kunnen bewijzen dat hun jaarlijkse marke-
tinguitgaven 25 % zijn gedaald, een vermindering van 5 % op de bijdragen die ze verschul-
digd zijn op het omzetcijfer dat ze in België realiseren voor vergoedbare specialiteiten125. 
Voor de volgende jaren kunnen ze dezelfde vermindering krijgen als hun marketinguitga-
ven niet stijgen.

De uitgaven die in aanmerking worden genomen, zijn meer bepaald de totale kosten van de 
medisch afgevaardigden, de kosten voor monsters die ter beschikking worden gesteld aan 
voorschrijvers en apothekers, de kosten van vergaderingen, congressen, tentoonstellingen, 
conferenties voor de voorschrijvers en apothekers en alle uitgaven die worden verricht voor 
individuele en collectieve, schriftelijke en audiovisuele mededelingen aan voorschrijvers en 
apothekers. Het percentage van de werkelijke vermindering van de uitgaven volgt uit een 
verslag van de bestuursorganen van de firma, dat wordt gecertificeerd door de rekening-
commissaris of de bedrijfsrevisor.

Eén enkele farmaceutisch firma heeft een aanvraag ingediend om van die maatregel te kun-
nen genieten.

7.3.4	 Heffing	op	de	marketinguitgaven
Voor 2013 werd een bijdrage opgelegd126 aan de farmaceutische firma’s om de stijging te com-
penseren van de consumptie die de verzekering voor geneeskundige verzorging ten laste 
neemt, ingevolge hun marketing- en promotieactiviteiten. Die compensatoire bijdrage, die 
0,13 % van de in 2013 in België gerealiseerde omzet bedraagt, zal door het RIZIV worden ge-
ind. Vanaf 2014 zal het FAGG de heffing innen en de opbrengst ervan aan het RIZIV storten.

7.3.5 Case study
Het Morse-rapport 2010 stelt vast dat het aantal behandelde patiënten constant stijgt 
voor een atypisch antipsychoticum van de top 20 van de terugbetaalde geneesmiddelen. 
In 2010 gaat het om 54.764 behandelde patiënten en de terugbetalingsuitgaven liggen het 
hoogst in die therapeutische klasse.

Aan dat geneesmiddel zijn ernstige risico’s op ongewenste bijwerkingen verbonden. Voor 
de antipsychotica in hun geheel wijst het rapport er bovendien op dat het aantal behan-
delde patiënten veel hoger ligt dan de epidemiologische ramingen voor de belangrijkste 
indicaties (schizofrenie en manisch-depressieve stoornissen). Het onderstreept ook dat die 
moleculen altijd op steeds ruimere schaal worden gebruikt bij bejaarden die in een instel-
ling verblijven. Het verwijst naar de waarschuwingen van de geneesmiddelenbewaking die 
in de actualiteitsfolia127 werden gepubliceerd en vestigt de aandacht op een hoger sterftecij-

125 Artikel 191quater van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen. Die bijdragen worden onderzocht in punt 4.6.1 van dit verslag.

126 Artikel 9 van de programmawet van 27 december 2012. Dat artikel wijzigt artikel 224, § 1,1, van de wet van 12 au-
gustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen.

127 Folia Pharmacotherapeutica, gepubliceerd door het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie 
(BCFI).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994071438%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=10&cn=1994071438&table_name=LOI&nm=1994071451&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=soins+de+sante&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-07-14%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27soins%27%2526+%27de%27%2526+%27sante%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27soins%27%2526+%27de%27%2526+%27sante%27%29+++%IMPORT
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1994071438%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=10&cn=1994071438&table_name=LOI&nm=1994071451&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=soins+de+sante&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%271994-07-14%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27soins%27%2526+%27de%27%2526+%27sante%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27soins%27%2526+%27de%27%2526+%27sante%27%29+++%IMPORT
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fer voor alle antipsychotica wanneer ze chronisch worden gebruikt bij demente bejaarden, 
waarschijnlijk omdat er zich dan meer cerebrovasculaire incidenten voordoen.

In het verlengde van zijn onderzoek van het rationeel gebruik van de top 20 van de genees-
middelen, heeft het Rekenhof de onafhankelijke informatie onderzocht die het Belgisch 
Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) heeft gepubliceerd over dat aty-
pisch antipsychoticum. Het heeft ook enkele marketingacties van de farmaceutische firma 
geïdentificeerd.

In zijn Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium vermeldt het BCFI geen hogere 
doeltreffendheid of mindere bijwerkingen. Het benadrukt daarentegen dat het de antipsy-
chotica onderling niet ten opzichte van elkaar kan positioneren omdat er geen vergelij-
kende wetenschappelijke studies voorhanden zijn. Het geneesmiddel bekleedt dus geen 
geprivilegieerde plaats in het therapeutisch arsenaal, maar het is wel aanzienlijk duurder 
(172,32 euro voor 60 tabletten met maximumdosis, tegenover 30,48 euro, 21,24 euro of 
8,40 euro voor de andere atypische antipsychotica).

Volgens de Farmanet-gegevens hebben 369.945 patiënten in 2010 een antipsychoticum ge-
nomen; het onderzochte geneesmiddel vertegenwoordigde 14,8 % van de markt.

Het Rekenhof heeft opgemerkt dat er controverse bestond rond het onderzochte genees-
middel. Zo is er in de Verenigde Staten en Canada een polemiek ontstaan, waarbij meer 
dan 10.000 patiënten naar de rechtbank zijn gestapt omdat ze obesitas of diabetes hebben 
ontwikkeld als gevolg van hun antipsychotische behandeling en omdat ze hiervoor niet be-
hoorlijk waren gewaarschuwd. De verenigingen van Amerikaanse patiënten vragen al lang 
dat een studie de atypische antipsychotica (nieuw generatie) en de antipsychotica van de 
eerste generatie zou vergelijken, om te bewijzen dat ze doeltreffender zijn voor de behande-
ling van de ziekte en de risicovariaties te meten, meer bepaald voor diabetes en obesitas. In 
België vermeldt de bijsluiter van het geneesmiddel hogere risico’s op obesitas en diabetes.

Wat de activiteiten van farmaceutische marketing betreft, heeft het Rekenhof vastgesteld 
dat verschillende internationale psychiatriecongressen werden georganiseerd met de steun 
van de firma die het geneesmiddel commercialiseert. Op de website van de firma kan men 
ook lezen dat er actieve samenwerking bestaat met medische kringen om samen te werken 
aan een goede begeleiding en behandeling, in de overtuiging dat “naast onderzoek, ook 
samenwerking met de medische wereld en informatieverstrekking belangrijk zijn in de behan-
deling van psychische aandoeningen. Niet enkel om taboes te doorbreken, maar ook om dia-
gnoses te ondersteunen en interactie tussen arts en patiënt te stimuleren.” De website van de 
firma vermeldt dat er samenwerking is met verschillende Belgische psychiatrische centra 
om een nieuw opvolgingsprogramma uit te werken voor de patiënten. Hij vermeldt ook de 
ontwikkeling, voor huisartsen, van een speciaal on line vormingsprogramma (e-learning) en 
van een praktische handleiding waarmee ze hun kennis van manisch-depressieve stoornis-
sen kunnen testen en verbeteren.

Op basis van deze case study kan niet worden uitgesloten dat het hoge voorschrijfniveau 
van dat geneesmiddel, dat aanzienlijke ongewenste bijwerkingen heeft, het gevolg is van 
de contacten en een nauwe samenwerking tussen de farmaceutische firma en het medisch 
korps. Het FAGG zou dit risico meer in het oog moeten houden.
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Het Rekenhof is van oordeel dat de controle van de farmaceutische marketing een taak is 
waarvoor meer middelen zouden moeten worden ingezet.

7.4 Aanzetten tot rationeel gebruik via terugbetaling

Het terugbetalingsbeleid kan het rationeel gebruik van geneesmiddelen versterken door de 
terugbetaling te koppelen aan het meest passende voorschrijfgedrag. Dat is het geval voor 
verschillende geneesmiddelen die zijn onderworpen aan aanbevelingen of voorwaarden die 
de terugbetaling beperken tot de gevallen waarin de veiligheid het best verzekerd is en 
waarin het therapeutisch voordeel de begrotingskost ten volle rechtvaardigt.

Het toepassingsveld van het terugbetalingsbeleid blijft echter beperkt wat betreft het ra-
tioneel gebruik van geneesmiddelen. De meeste geneesmiddelen worden immers zonder 
voorwaarden terugbetaald. Het rationeel gebruik ervan hangt bijgevolg af van de goede 
praktijken van de geneesheren en van de discipline van de patiënt.

Het Rekenhof formuleert de aanbeveling om de toepassing van aanbevelingen en terugbe-
talingsvoorwaarden uit te breiden tot alle geneesmiddelen waarvan het hoge voorschrijf-
niveau niet kan worden verklaard door epidemiologische gegevens en in het licht van de 
goede praktijken die door de gezondheidsinstanties worden gepromoot.

Die opmerking geldt in het bijzonder voor antibiotica als tweede behandeling. Het Reken-
hof is van oordeel dat zou moeten worden overwogen ze op te nemen in hoofdstuk II of 
hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare specialiteiten om de aanbevelingen voor goede 
praktijken van de CTG reglementaire slagkracht te geven.

Om het rationeel gebruik van de geneesmiddelen te versterken, moet bovendien worden 
gecontroleerd of de aanbevelingen en terugbetalingsvoorwaarden worden nageleefd. Het 
Rekenhof heeft bij zijn evaluatie van de controles opgemerkt dat er momenteel geen indi-
viduele controles gebeuren van het voorschrijfgedrag en dat de praktijken die niet met de 
reglementering in overeenstemming zijn, niet worden gesanctioneerd. Daardoor kan niet 
worden verzekerd dat de geneesmiddelen op de meest rationele manier worden gebruikt.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is in zijn verslag over de 
vaststelling van het remgeld128 van oordeel dat de terugbetaling meer zou moeten worden 
gedifferentieerd om aan te zetten tot een meer rationeel gebruik van bepaalde geneesmid-
delen. Ter illustratie van zijn stelling vermeldt het het voorbeeld van de antidepressiva die 
doeltreffender zijn als ze zes maanden lang worden gebruikt. Uit de beschikbare gegevens 
blijkt dat patiënten momenteel meestal slechts één verpakking verbruiken, wat gelijkstaat 
met slechts één maand behandeling. Het KCE toont via een simulatie aan dat het RIZIV de 
terugbetaling van behandelingen van zes maanden zou kunnen optrekken en die van kor-
tere behandelingen zou kunnen verminderen, terwijl de totale uitgave gelijkwaardig blijft.

128 KCE, Bepaling van het remgeld in functie van de maatschappelijke waarde van een verstrekking of product, 16 okto-
ber 2012, op. cit. 
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7.5 Bevordering van de goedkoopste geneesmiddelen

Opdat het gebruik van geneesmiddelen rationeel zou zijn, moeten geneesheren en patiën-
ten kiezen voor geneesmiddelen die een geschikte therapeutische werking hebben, zonder 
dat daarvoor teveel moet worden uitgegeven.

Sinds 2005 moeten geneesheren en tandartsen een minimumpercentage goedkoopste ge-
neesmiddelen voorschrijven. In het nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen van 
2009-2010 was de verbintenis ingeschreven om een blijvende inspanning te leveren op dat 
vlak.

Het RIZIV houdt op basis van de Farmanet-gegevens regelmatig in het oog, per geneesheer, 
of hij de goedkoopste geneesmiddelen voorschrijft. Vervolgens stuurt het feedback naar de 
voorschrijvers. Het RIZIV heeft in zijn feedback voor 2009 vastgesteld dat er veel meer van 
de goedkoopste geneesmiddelen werden voorgeschreven (44,2 % in 2009, tegenover 22,9 % 
in 2005). Het onderstreept echter dat het voorschrijven van originele specialiteiten in het 
tweede semester 2009 ertoe heeft geleid dat patiënten voor in totaal 30 miljoen euro sup-
plementen129 moesten betalen, terwijl er goedkope oplossingen bestonden130.

Die vaststelling pleit voor een individuele controle op het voorschrijven van nodeloos dure 
geneesmiddelen. De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV heeft 
die controle niet kunnen opstarten bij gebrek aan reglementaire indicatoren om overcon-
sumptie te kunnen vaststellen. Het Rekenhof verwijst in dat verband naar de aanbeveling 
die het in punt 6.4.1.2 heeft geformuleerd.

In 2012 werden nieuwe maatregelen aangenomen131 om het gebruik van de goedkoopste 
geneesmiddelen te stimuleren. De reglementering steunt daarvoor op de praktijk van het 
voorschrijven op stofnaam (VOS) 132. Die praktijk biedt de geneesheer of tandarts de moge-
lijkheid een actief bestanddeel voor te schrijven zonder de merknaam van een specialiteit 
te specificeren. De apotheker kan dan het best passende geneesmiddel afleveren. Voor die 
verstrekking neemt het RIZIV de extra erelonen voor de apotheker ten laste. Volgens de 
nieuwe bepalingen wordt voor elke VOS de terugbetaling maar verleend als de apotheker 
een geneesmiddel heeft afgeleverd dat behoort tot de groep van de goedkoopste genees-
middelen. Elke therapeutische uitzondering moet worden gerechtvaardigd.

Het RIZIV publiceert op zijn website een gegevensbank waarin de goedkoopste specialitei-
ten duidelijk worden aangegeven. Die gegevensbank wordt maandelijks bijgewerkt. Voor 

129 Volgens de regels van het systeem van de referentievergoeding moeten patiënten het prijsverschil tussen de origi-
nele specialiteit en het generisch product of de kopie ervan ten laste nemen. 

130 Het RIZIV heeft in 2010 opnieuw bekeken hoe het stond met het voorschrijven van de goedkoopste geneesmid-
delen en het heeft vastgesteld dat dat 46 % beliep. Het heeft de kosten van de supplementen ten laste van de 
patiënten voor originele specialiteiten niet berekend. 

131 Koninklijk besluit van 12 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling 
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

132 Volgens de definitie die door het RIZIV werd gepubliceerd, is een “VOS-groep” een verzameling van in de handel 
beschikbare verpakkingsvormen van geneesmiddelen die eenzelfde actief bestanddeel (of combinatie van actieve 
bestanddelen), eenzelfde dosering en eenzelfde toedieningsweg gemeenschappelijk hebben. Deze verzameling 
kan door één formulering van een voorschrift op stofnaam worden opgeroepen. 
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elk actief bestanddeel is de goedkoopste specialiteit deze die het minst kost per eenheid. 
De groep van goedkoopste specialiteiten omvat minstens drie specialiteiten die hetzelfde 
actief bestanddeel (of dezelfde combinatie van actieve bestanddelen), dezelfde dosering, 
dezelfde toedieningsweg en dezelfde toedieningsvorm, dezelfde verpakkingsgrootte heb-
ben en waarvan de prijs zich in een 5 % hogere marge situeert. Als via die marge geen drie 
specialiteiten kunnen worden gegroepeerd, wordt de marge opgetrokken volgens regle-
mentaire modaliteiten.

De dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV is van oordeel dat ongeveer 85 % van 
de op de lijst ingeschreven specialiteiten zich in een groep van goedkoopste specialiteiten 
bevinden. Bijgevolg is slechts 15 % van de specialiteiten uitgesloten voor de uitvoering van 
het VOS.

Het Rekenhof benadrukt overigens dat de doeltreffendheid van die maatregel om de goed-
koopste geneesmiddelen te promoten, zal afhangen van de mate waarin de geneesheren 
geneigd zijn gebruik te maken van het VOS. Volgens Farmanet werd 7,1 % van de in 2011 af-
geleverde verpakkingen voorgeschreven via VOS. Het RIZIV raamt de jaarlijkse budgettaire 
impact van de maatregel op 10,2 miljoen euro.

Het systeem dat in het kader van het VOS aan de apothekers wordt opgelegd, is sinds 
1 mei 2012 uitgebreid naar antibiotica en antimycotica die onder merknaam worden voor-
geschreven. Voor die behandelingen zal geen terugbetaling meer gebeuren van de behan-
delingen die niet tot de groep van goedkoopste specialiteiten behoren. Er zijn echter uit-
zonderingen toegelaten als om gezondheidsreden het toedienen van het voorgeschreven 
merk strikt noodzakelijk is, of in geval van chronische ziekte, opdat de patiënt niet voort-
durend met wisselende behandelingen moet beginnen. De Dienst Geneeskundige Evaluatie 
en Controle van het RIZIV mag de therapeutische bezwaren in het dossier van de patiënt 
controleren. Als de apotheker zijn verplichtingen niet naleeft, kan hij verplicht worden het 
niet-verschuldigde bedrag terug te betalen en/of een administratieve boete te betalen.

Het RIZIV schat de jaarlijkse budgettaire besparing van de maatregel om de goedkoopste 
antibiotica en antimycotica te promoten op 10,3 miljoen euro.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister van Sociale Zaken wijst erop dat dankzij de maatregelen om de voor-
schriften en prijzen van geneesmiddelen te omkaderen, in de ambulante genees-
kunde momenteel 56 % goedkopere geneesmiddelen worden verbruikt (generi-
sche en originele die goedkoper zijn).

7.6 Conclusies en aanbevelingen

De officiële en onafhankelijke informatie over geneesmiddelen zit verspreid over verschil-
lende websites, naargelang van de specifieke bevoegdheden van de instantie die deze infor-
matie publiceert. Het kost veel opzoekingswerk om volledige informatie te vinden, en om 
de recente evoluties te kunnen volgen, moet men dat opzoekingswerk regelmatig herhalen.

Opdat de geneesheren zich snel exhaustief zouden kunnen informeren, beveelt het Reken-
hof aan dat er een samenwerking wordt georganiseerd tussen de verschillende onafhanke-
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lijke actoren die met geneesmiddelen te maken hebben, om op die manier één website op 
te richten die de informatie op een rationele en gebruiksvriendelijke manier centraliseert 
en structureert.

Het personeel waarover het FAGG beschikt om de promotie van geneesmiddelen te con-
troleren, staat overigens in schril contrast met de middelen die de farmaceutische firma’s 
inzetten om geneesheren te informeren. Het Rekenhof is van oordeel dat de controle van 
de farmaceutische marketing een taak is waarvoor meer middelen zouden moeten worden 
ingezet. Er zou ook moeten worden overwogen om de mecenaspraktijken op te nemen in de 
controles van het agentschap.

Uit het Morse-rapport blijkt dat niet kan worden verzekerd dat geneesmiddelen die zonder 
voorwaarden worden terugbetaald, rationeel worden gebruikt. Het Rekenhof formuleert de 
aanbeveling om regelmatig opnieuw de vergoedingsbasis en de terugbetalingsmodaliteiten 
te herbekijken van alle behandelingen die volgens dit rapport ruimschoots meer worden 
verbruikt dan was vooropgesteld in de ramingen die bij de initiële vergoedingsbeslissing 
werden voorgelegd. Om een meer rationeel geneesmiddelengebruik te verzekeren zouden 
aanbevelingen en terugbetalingsvoorwaarden moeten worden opgelegd wanneer een hoog 
voorschrijfgedrag niet kan worden verklaard door epidemiologische gegevens en in het licht 
van de door de gezondheidsinstanties weerhouden goede praktijken.

Deze opmerking geldt in het bijzonder voor antibiotica als tweede behandeling. Het Reken-
hof is van oordeel dat zou moeten worden overwogen ze in te schrijven in hoofdstuk II of 
hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare specialiteiten om de aanbevelingen voor goede 
praktijken van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen reglementaire slagkracht 
te geven.

Voor geneesmiddelen waarvoor aanbevelingen of terugbetalingsvoorwaarden gelden, is het 
Rekenhof van oordeel dat werk moet worden gemaakt van de individuele controle op het 
voorschrijfgedrag om gedrag dat niet met de reglementering in overeenstemming is, te cor-
rigeren.

In 2012 werden dwingende maatregelen ingevoerd om het gebruik van de goedkoopste ge-
neesmiddelen te stimuleren. Ze zullen weliswaar zorgen voor vooruitgang in het rationeel 
gebruik van de geneesmiddelen, maar blijven beperkt tot twee beoogde therapeutische 
doelgroepen en tot het VOS dat momenteel weinig wordt gebruikt.

Het Rekenhof is van oordeel dat nodeloos dure of overbodige voorschriften beter in de hand 
moeten worden gehouden om te komen tot een rationeel gebruik van de geneesmiddelen. 
Het beveelt in dat verband aan zo vlug mogelijk de indicatoren goed te keuren die de regle-
mentering vereist om de controle op overconsumptie te kunnen aanvatten.
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De OESO en de WGO hebben aangetoond dat het gezondheidsniveau verbonden is met het 
sociale niveau. De omstandigheden waarin iemand wordt geboren, opgroeit, leeft, leert, 
werkt en ouder wordt, maken die persoon meer of minder weerbaar tegen ziekte en de 
gevolgen ervan.

In het domein van de gezondheidszorg definiëren die instellingen de notie van billijkheid 
als de toegang tot een gelijkwaardig zorgniveau voor de hele bevolking. Om die doelstelling 
te behalen, moet het terugbetalingssysteem bepaalde sociale en financiële ongelijkheden 
compenseren.

Volgens het reglementaire systeem133 dat beschreven is in hoofdstuk 5, wordt het bedrag 
van de terugbetaling van geneesmiddelen bepaald op basis van de ernst van de behandelde 
pathologie (terugbetalingscategorie). Parallel met die louter therapeutische benadering 
werden twee maatregelen ingevoerd om de terugbetaling te differentiëren naargelang van 
het sociale profiel en het inkomen van de patiënten.

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt het mogelijk het remgeld te be-
perken voor bepaalde groepen van patiënten die aan sociale en financiële risico’s worden 
blootgesteld.

Het systeem van de maximumfactuur is dan weer bedoeld om de totale gezondheidsuitga-
ven binnen de perken te houden in verhouding tot het inkomen van elk gezin.

Die systemen beantwoorden aan de billijkheidsdoelstelling, maar ze worden alleen toege-
past voor de terugbetalingscategorieën A, B en C (belangrijke curatieve en symptomatische 
behandelingen). Ze zijn dus niet van toepassing voor geneesmiddelen uit de categorie Cs 
(behandeling van lichte symptomen, terugbetaling naar rato van ongeveer 50 %) en uit de 
categorie Cx (voornamelijk anticonceptiva, terugbetaling naar rato van nagenoeg 20 %). 
Niet-terugbetaalde geneesmiddelen zijn volledig ten laste van de patiënt en de toeganke-
lijkheid van die producten hangt dus af van de koopkracht van de patiënten.

8.1 Niet-terugbetaalde geneesmiddelen

In 2010 waren er 2.502 niet-terugbetaalde specialiteiten. Volgens de verkoopcijfers134 ver-
tegenwoordigden zij 30,9 % van de geneesmiddelen die dat jaar in de apotheek werden 
verkocht.

De lijst van de vergoedbare specialiteiten omvat voornamelijk geneesmiddelen waarvoor 
een voorschrift is vereist. Er is dus geen terugbetaling voor de meeste geneesmiddelen die 
vrij verkrijgbaar zijn omdat ze ongevaarlijk worden geacht135. Bij de niet-terugbetaalde ge-

133 De terugbetalingsmodaliteiten zijn vervat in het koninklijk besluit van 21 december 2001. 
134 Het Rekenhof heeft dat percentage berekend op basis van de gegevens die IMS Health aan het RIZIV bezorgt. 

IMS Health is een privéonderneming die medische en statistische informatie verstrekt.
135 Voor geneesmiddelen die een gevaar kunnen inhouden, is een voorschrift vereist. De artikelen 61, 62 en 63 van 

het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik preciseren een aantal mogelijke gevaren. Het besluit stelt vervolgens dat er geen voorschrift vereist is voor 
geneesmiddelen die die risico’s niet vertonen. 
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neesmiddelen zijn er echter ook geneesmiddelen waarvoor een voorschrift is vereist maar 
waarvoor de farmaceutische firma niet in het terugbetalingssysteem wenste te stappen.

Tot slot vindt men er de geneesmiddelen in terug die de CTG - veelal om budgettaire rede-
nen – niet terugbetaalbaar wou maken.

8.1.1 Huisapotheek
De belangrijkste niet-terugbetaalde geneesmiddelen zijn bedoeld voor courante patholo-
gieën. Ze vormen de basis van de gebruikelijke huisapotheek, zoals bv. geneesmiddelen 
tegen koorts, pijnstillers, ontsmettingsmiddelen, fysiologische zoutoplossing, middelen te-
gen braken en diarree, laag gedoseerde ontstekingsremmers en middelen tegen niet al te 
hevige maagpijn. Ook veelgebruikte courante behandelingen tegen verkoudheden en keel-
pijn worden niet terugbetaald, net zomin als courante behandelingen tegen constipatie of 
tegen problemen met de bloedsomloop.

Patiënten kunnen die geneesmiddelen vrij gebruiken, maar ze worden ook vaak voorge-
schreven door een arts, ook voor kinderen (de geneesmiddelen worden ongevaarlijk ge-
acht). Dat ze zoveel gebruikt worden, wijst erop dat ze noodzakelijk worden geacht, althans 
door de patiënten.

Vitamines vormen ook een groot onderdeel van de niet-terugbetaalde geneesmiddelen. In 
2007 heeft de CTG bijvoorbeeld een aanvraag tot vergoedbaarheid verworpen voor een vi-
taminepreparaat dat wordt gebruikt in het kader van een preventieve behandeling tegen 
osteoporose. Gezien de jaarlijkse budgettaire kost op 3.600.000 euro werd geraamd, was de 
commissie van oordeel dat de kosten-batenverhouding negatief was. In 2010 werden van dat 
preparaat 2.865.271 verpakkingen verkocht, zonder terugbetaling.

Tabel 13 –  Aantal niet-terugbetaalde verpakkingen die in 2010 werden verkocht voor behandelingen 
die tot de huisapotheek behoren

Soort behandeling Verkochte verpakking Gemiddelde eenheidsprijs (in euro)

Koortswerend middel 25.115.243 5,70

Vitamines en mineralen 16.130.883 14,54

Middel tegen verkoudheid 9.574.773 6,36

Ontstekingsremmer 4.271.655 11,76

Middel tegen braken 2.845.442 9,94

Middel tegen diarree 2.397.726 12,01

Ontsmettingsmiddel 1.717.476 6,86

Middel tegen keelpijn 1.146.618 7,68

Middel tegen hoesten 1.125.933 8,39

Bron: Rekenhof – rangschikking en aanvulling van gegevens die het RIZIV ontvangt van IMS Health
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8.1.2	 Behandelingen	 op	 voorschrift	 waarvoor	 de	 farmaceutische	 firma’s	 geen	 ver-
goedbaarheidsaanvraag hebben ingediend

Voor bepaalde pathologieën heeft het Europees Geneesmiddelenbureau nieuwe behande-
lingen erkend via een gecentraliseerde procedure. De producten mogen dus in België wor-
den verkocht, maar soms laten de firma’s na om bij de Commissie Tegemoetkoming (CTG) 
een aanvraag in te dienen om de behandeling terugbetaalbaar te maken.

Dat is, zoals al werd uiteengezet in punt 5.3, het geval bij behandelingen voor een zeer 
beperkt publiek. De firma’s vinden het dan nutteloos om de administratieve procedure te 
doorlopen. Zo bestaat er, bij wijze van voorbeeld, een vroegtijdige behandeling tegen de 
ziekte van Parkinson waarvoor de farmaceutische firma geen vergoedbaarheidsaanvraag 
heeft ingediend. De verkoop beperkte zich in 2011 tot 336 verpakkingen voor een gemid-
delde prijs van 131 euro.

Hoewel de overheid dat kan doen, neemt ze vooralsnog zelden zelf het initiatief om een 
vergoedbaarheidsprocedure te starten als de firma geen aanvraag heeft ingediend. In de 
lijst van de vergoedbare specialiteiten staan slechts twee geneesmiddelen waarvoor de CTG 
aan de farmaceutische firma heeft gevraagd een vergoedbaarheidsaanvraag in te dienen.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV wijst erop dat die vaststelling formeel correct is, maar het onderstreept 
dat dergelijke vragen veeleer worden geformuleerd via de vertegenwoordiger van 
de farmaceutische firma’s (Pharma.be) die lid is van de CTG.

Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat er nooit een vergoedbaarheidsaanvraag is inge-
diend voor sommige behandelingen die voor een groot deel van de bevolking worden voor-
geschreven. Het RIZIV denkt dat de firma’s geen aanvraag indienen als de geraamde kost 
van de terugbetaling duidelijk hoger ligt dan de financieringscapaciteiten van het RIZIV.

In de top 20 van de geneesmiddelen die in 2011 niet werden terugbetaald, heeft het Re-
kenhof een angstremmer en een slaapmiddel teruggevonden die samen goed zijn voor een 
omzet van 26,1 miljoen euro (131,2 miljoen dagelijkse doses). Behandelingen in verband met 
het centrale zenuwstelsel worden meestal voor 75 % terugbetaald, maar binnen de begro-
tingsdoelstelling die werd vastgelegd voor de geneesmiddelen, is dat niet haalbaar.

In andere gevallen heeft de firma een vergoedbaarheidsaanvraag ingediend en tijdens de 
onderhandelingen weer ingetrokken omdat ze niet bereid was de prijs af te stemmen op de 
budgettaire eisen van het RIZIV. Door de aanvraag in te trekken vóór er een officiële be-
slissing valt, wil men de bekendheid van het geneesmiddel vrijwaren en vermijden dat het 
een negatieve kosten-batenevolutie zou ondergaan. De Dienst Geneeskundige Verzorging 
van het RIZIV telt 648 aanvragen die in de periode 2002-2011 spontaan door de aanvrager 
werden ingetrokken (cf. tabel 8 onder punt 5.3).

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV preciseert dat een aanzienlijk aantal aanvragen meestal tamelijk vlug 
opnieuw werden ingediend na de intrekking van de initiële aanvraag. Afgezien 
van het risico op een negatief advies van de CTG, zijn er sterk uiteenlopende re-
denen voor de intrekking en herindiening van die aanvragen. Het kan zijn dat de 
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firma niet kan antwoorden op de door de CTG bij de evaluatie gestelde vragen, 
dat er essentiële administratieve fouten of tekortkomingen in de initiële dossiers 
zitten, dat men het niet eens is over de maximumprijs die door de minister van 
Economische Zaken wordt toegekend,...

De nieuwe terugbetalingscategorieën Fa en Fb bieden een uitweg voor dat probleem. In die 
categorieën kunnen de bedragen die door de patiënt en door de verzekering geneeskundige 
verzorging worden betaald, zich beperken tot een bedrag dat de therapeutische waarde van 
het geneesmiddel weerspiegelt, terwijl de toegestane prijs voor het publiek hoog genoeg 
blijft om de commercialiserende firma tevreden te stemmen. Momenteel is er echter nog 
geen enkel in de apotheek afgeleverd geneesmiddel ingeschreven in die nieuwe categorieën.

8.1.3 Behandelingen waarvoor de CTG de terugbetaling heeft geweigerd
Er zijn heel wat geneesmiddelen op voorschrift die niet worden terugbetaald en die ge-
bruikt worden bij kwaadaardige, maar veel voorkomende pathologieën. Het Rekenhof is na-
gegaan waarom vergoedbaarheidsaanvragen werden verworpen in de periode 2007-2010 en 
het heeft vastgesteld dat de negatieve evaluatie van de kosten-batenverhouding veelal te 
wijten is aan het feit dat de kost van de terugbetaling zeer hoog werd geraamd.

Voor bepaalde aandoeningen zoals migraine, pijn, ziekten van de urinewegen en anale 
aandoeningen, wordt slechts een minderheid van de behandelingen terugbetaald. Die ge-
neesmiddelen kosten veel en het staat vast dat het inkomen van de sociaal verzekerden zal 
bepalen of ze zich die zogeheten “comfortbehandelingen” kunnen veroorloven.

8.2	 Inaanmerkingneming	van	de	sociale	en	financiële	situatie	van	de	
patiënt

Om het terugbetalingssysteem billijker te maken, passen het systeem van de verhoogde 
tegemoetkoming en van de maximumfactuur de kosten voor de patiënt aan naargelang 
van zijn financieringscapaciteit. De tegemoetkomingen van het bijzonder solidariteitsfonds 
zijn schaarser. Het gaat om hulp die geval per geval wordt verleend aan patiënten met een 
zeldzame of chronische aandoening waarvoor in België geen gepaste, terugbetaalde behan-
deling bestaat.

8.2.1 Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV)
De tegemoetkomingen van de verzekering geneeskundige verzorging worden onvoorwaar-
delijk verhoogd als de sociaal verzekerde een leefloon of sociale hulp van het OCMW ont-
vangt, de inkomensgarantie voor ouderen geniet (IGO), een vergoeding voor gehandicap-
ten ontvangt of verhoogde kinderbijslag uitbetaald krijgt. De tegemoetkomingen van de 
verzekering geneeskundige verzorging worden ook verhoogd voor de partners (gehuwd of 
samenwonend) en de personen ten laste van de begunstigden.
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Diverse groepen sociaal verzekerden136 hebben ook recht op het RVV-statuut als hun jaar-
lijkse inkomen (vóór belasting) niet hoger was dan 16.306,33 euro in 2012, verhoogd met 
3.018,74 euro voor elk gezinslid van de aanvrager. Dat bedrag wordt bepaald op basis van de 
inkomens van alle gezinsleden in het voorgaande jaar, rekening houdend met de beroepsin-
komsten, de roerende en onroerende inkomsten, de uitkeringen, de pensioenen enz.

8.2.2 Maximumfactuur (MAF)
Het basissysteem heet de “inkomens-MAF”137. Die garandeert gezinnen dat hun gezond-
heidsuitgaven onder een variabel plafond blijven, dat wordt bepaald op basis van hun 
inkomen. Zodra het plafond is bereikt, worden medische kosten volledig terugbetaald. 
Sinds 1 januari 2009 zakt het plafond met 100 euro per gezin als een gezinslid individueel 
450 euro aan remgeld heeft betaald in de twee voorgaande kalenderjaren (chronisch zieke). 
In 2011 werd het recht op gratis zorg als volgt toegekend:

Tabel 14 –  Inkomen en plafond waarboven de medische zorg volledig werd terugbetaald in 2011  
(in euro)

Inkomen Plafond waarboven de medische zorg gratis is 

0 < 16.457,15
+ 1.000 per gezinslid 

450

16.457,16 < 25.299,79 650

25.299,80 < 34.142,46 1.000

34.142,47 < 42.616,66 1.400

> 42.616,67 1.800

Bron: RIZIV

De wet voorziet in een variant, namelijk de “sociale MAF”. In dat systeem worden de ge-
zondheidsuitgaven eenduidig geplafonneerd op 450 euro. De sociale MAF is bedoeld voor 
gezinnen138 waarvan een gezinslid de verhoogde tegemoetkoming ontvangt (RVV of Om-
nio). Het plafond van 450 euro zakt ook hier tot 350 euro indien een gezinslid individueel 
450 euro aan remgeld heeft betaald in de twee voorgaande kalenderjaren.

Bij de berekening van het algemeen uitgavenplafond worden enkel geneesmiddelen uit de 
categorieën A, B en C in aanmerking genomen. De geneesmiddelen uit de categorieën Cs en 
Cx tellen niet mee, net zomin als de niet-terugbetaalde geneesmiddelen.

136 De begunstigden: 

–  zijn weduwnaar, weduwe, invalide, gepensioneerde of wees 
(WIGW);

– hebben het Omnio-statuut;
– zijn langdurig volledig werkloos;
– zijn ingeschreven als resident en minstens 65 jaar oud;
– behoren tot een kloostergemeenschap;

–  zijn erkend als gehandicapte (en ontvangen geen 
tegemoetkoming);

– werkten vroeger in de openbare sector in Afrika;
–  zijn ambtenaren die in disponibiliteit werden ge-

steld;
– hebben recht op een verwarmingstoelage.

137 Wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering geneeskundige verzorging.
138 Voor de toepassing van de sociale MAF wordt onder “het gezin” verstaan: de begunstigde van de verhoogde tege-

moetkoming, de partner en de personen ten laste.
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8.2.3 Solidariteitsfonds
Het bijzonder solidariteitsfonds werd binnen het RIZIV opgericht door de programmawet 
van 22 december 1989. Het biedt de mogelijkheid medische kosten ten laste te nemen die 
niet door de verplichte verzekering geneeskundige verzorging worden terugbetaald, noch 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen, noch door het Fonds voor de Beroepsziekten, noch 
door de hulp aan gehandicapten, noch door privéverzekeringen. In 2011 beliepen de uitga-
ven van het fonds in totaal 12,3 miljoen euro. De geneesmiddelen vertegenwoordigden 95 % 
van die uitgaven.

De wetgeving beoogt diverse gevallen waarbij het solidariteitsfonds geneesmiddelen kan 
bekostigen. Het gaat om dure behandelingen die worden voorgeschreven voor zeldzame 
aandoeningen of indicaties, de verzorging van chronisch zieke kinderen of, in behartens-
waardige gevallen, verzorging in het buitenland met inbegrip van de verplaatsings- en ver-
blijfskosten. De wetgeving met betrekking tot het fonds bepaalt dat geneesmiddelen niet 
ten laste kunnen worden genomen als het gaat om een ziekte die medische hulpmiddelen 
en/of verstrekkingen vergt die innoverende medische technieken zijn.

De geneesmiddelen die het fonds bekostigt, zijn duur. Voor 2011 beliep de gemiddelde kost-
prijs 26.570 euro per patiënt. De tegemoetkomingen worden geval per geval toegekend door 
het college van directeurs van de verzekeringsinstellingen en van het RIZIV.

De meeste tegemoetkomingen van het bijzonder solidariteitsfonds worden toegekend voor 
geneesmiddelen die in België niet toegelaten, verkocht of terugbetaald worden voor de spe-
cifieke pathologie van de patiënt. Als het fonds herhaaldelijk tussenkomt voor een niet-te-
rugbetaalde indicatie, zal het de CTG contacteren die op haar beurt aan de farmaceutische 
firma kan suggereren een terugbetalingsaanvraag in te dienen via de verzekering genees-
kundige verzorging.

In de wetenschap dat patiënten een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen van het 
bijzonder solidariteitsfonds, kunnen farmaceutische firma’s soms beslissen om geen ver-
goedbaarheidsaanvraag in te dienen volgens de “klassieke” procedure. Op die manier kun-
nen ze hun prijs bepalen in overleg met de FOD Economie, zonder gebonden te zijn aan de 
budgettaire vereisten die gepaard gaan met een terugbetaling. De leidinggevenden van het 
bijzonder solidariteitsfonds vinden dat het om oneigenlijk gebruik van het fonds zou gaan. 
In twee gevallen stelde het fonds vast dat de klassieke terugbetalingsprocedures bij de CTG 
mislukten en heeft het zijn tegemoetkoming teruggeschroefd tot 60 % van de prijs van het 
geneesmiddel, met de belofte dat de patiënten de resterende 40 % vergoed zouden krijgen 
als de klassieke terugbetalingsprocedure een goede afloop had. In één van die twee gevallen 
werd de klassieke terugbetalingsprocedure uiteindelijk afgerond en het fonds heeft de res-
terende 40 % dan ook vergoed, zoals beloofd. Dat betekende een extra kost van 7,25 miljoen 
euro voor het budget in 2010, 4,28 miljoen in 2011 en twee miljoen in 2012.

8.3 Conclusies en aanbevelingen

De verhoogde tegemoetkoming en de maximumfactuur stemmen de terugbetaling af op de 
sociale en financiële situatie van de patiënten. Geen van beide systemen voorziet echter in 
een vergoeding voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen.
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Het bijzonder solidariteitsfonds bekostigt niet-terugbetaalde geneesmiddelen, maar alleen 
in uitzonderlijke gevallen. Het fonds kent alleen een tegemoetkoming toe bij zeldzame 
ziektes of indicaties, bij de verzorging van chronisch zieke kinderen of, in behartenswaar-
dige gevallen, bij verzorging in het buitenland.

De voorwaarden voor dat fonds om tegemoet te komen, zouden moeten worden herzien om 
oneigenlijk gebruik van het systeem tegen te gaan.

Het zijn de farmaceutische firma’s die het initiatief moeten nemen om een geneesmiddel te 
laten opnemen in de lijst van de vergoedbare specialiteiten. Soms zetten ze die procedure 
stop om hun prijzen vrij te kunnen bepalen, los van de budgettaire vereisten die gepaard 
gaan met een terugbetaling. Daaruit volgt dat er om economische en budgettaire redenen 
geen terugbetaling is voor sommige geneesmiddelen met een erkende therapeutische wer-
king.

Gezien die beperkingen, is het Rekenhof van oordeel dat moet worden nagedacht over een 
manier om de terugbetalingen billijker te maken. Er zou een specifieke terugbetalingscate-
gorie kunnen komen met geneesmiddelen die bij aankoop niet terugbetaalbaar zijn, maar 
die wel in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de maximumfactuur. De 
CTG zou in die categorie de geneesmiddelen kunnen opnemen die beantwoorden aan een 
duidelijke therapeutische behoefte en waarvoor momenteel geen enkele tenlasteneming 
door de overheid bestaat.

Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Het RIZIV wijst erop dat het Observatorium voor Chronische Ziekten momenteel 
onderzoekt of het opportuun is de geregistreerde maar niet-vergoedbare genees-
middelen (categorie D) in de maximumfactuur op te nemen.

De minister is in haar antwoord van oordeel dat de toegankelijkheid tot de zorg 
recent verbeterd is. Ze haalt in dat verband de vermindering van de maximumfac-
tuur voor chronische zieken aan en de talrijke verminderingen van het remgeld als 
gevolg van de prijsdalingen van de geneesmiddelen.

Ze wijst er eveneens op dat de toegang tot de zorg in België steeds ruimer wordt en 
dat meer en meer gebruik wordt gemaakt van nuttige chronische behandelingen, 
kankerbehandelingen of behandelingen van wezenziekten.

Ze onderstreept overigens dat die evolutie niet heeft geleid tot een buitenmatige 
toename van de uitgaven. Ze schat die groei op in totaal 9 % tussen 2008 en 2013.
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Het Rekenhof heeft de procedures onderzocht die op touw werden gezet in het kader van 
het beleid voor de terugbetaling van geneesmiddelen. Op basis van zijn onderzoek kan het 
een antwoord formuleren op de onderzoeksvragen die de audit aanstuurden.

9.1 Hoe heeft de overheid haar strategie voor de terugbetaling van ge-
neesmiddelen bepaald?

Die eerste vraag was bedoeld om de algemene doelstellingen te evalueren en te zien wat de 
rol is van de belangrijkste spelers in het terugbetalingsbeleid.

In 2001 voerde de minister van Sociale Zaken een vernieuwd geneesmiddelenbeleid in om 
de kwaliteit, de doeltreffendheid en de toegankelijkheid van het zorgaanbod te verbeteren. 
Die doelstellingen stemmen overeen met de aanbevelingen van internationale organisaties 
zoals de OESO en de WGO.

Diverse spelers zijn bij dat beleid betrokken en hun rol wordt omschreven in de reglemen-
tering.

9.1.1 Gedeelde verantwoordelijkheden
De kwaliteit van de geneesmiddelen wordt gewaarborgd en gecontroleerd door het Eu-
ropees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG). Binnen het FAGG is die opdracht toevertrouwd aan de 
Commissie voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CGH).

Het is de minister van Economie die de prijs van de geneesmiddelen bepaalt. Hij baseert 
zich daarbij op een voorstel van de Prijzendienst na advies van de Prijzencommissie voor de 
Farmaceutische Specialiteiten die is ingesteld bij de FOD Economie. Die commissie vergaart 
en onderzoekt informatie over de kostprijs van geneesmiddelen en over de winstmarges. Ze 
volgt ook de evolutie van de geneesmiddelenprijzen in de lidstaten van de Europese Unie.

De minister van Sociale Zaken beslist over de terugbetaling van geneesmiddelen op basis 
van een voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het RI-
ZIV. Dat voorstel bepaalt de vergoedingsbasis van het geneesmiddel, alsook het percentage 
en de voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat de verzekering geneeskundige verzorging 
de terugbetaling ten laste kan nemen. Om de kwaliteit van de terugbetaalde geneesmid-
delen op te krikken, moet de commissie beschikken over alle informatie op het vlak van de 
doeltreffendheid en de veiligheid ervan. Om de geneesmiddelen efficiënter en toegankelij-
ker te maken, moet ze een vergoedingsbasis kunnen voorstellen op grond van betrouwbare 
gegevens over de prijsonderdelen.

Na zijn onderzoek van de vastgelegde strategie voor de terugbetaling van geneesmiddelen, 
stelt het Rekenhof vast dat de diverse spelers geen gedeelde, maar uitgesplitste verant-
woordelijkheden hebben. Het kwaliteitsbeheer en de prijszetting lijken los te staan van de 
terugbetaling. De instanties die zich ermee bezighouden, bezorgen de CTG niet alle infor-
matie die nodig is om de verhouding tussen het terugbetaalde bedrag en de therapeutische 
waarde permanent te optimaliseren.
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Het Rekenhof beveelt aan werk te maken van de informatie-uitwisseling tussen de CTG, de 
FOD Economie en het FAGG. Aanbevelingen daaromtrent zijn terug te vinden in de punten 
9.3 en 9.4.

Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst is van oordeel dat er reeds informatie wordt uitgewisseld tussen 
de CTG en de FOD Economie. Een vertegenwoordiger van de FOD zetelt in de 
CTG en de CTG deelt aan de FOD haar wetenschappelijke evaluatieverslagen mee 
en haar kostenvergelijkingen tussen vergelijkbare behandelingen. Voorts moeten 
de firma’s aan de CTG de maximumprijs meedelen die de minister van Economie 
heeft toegekend. Hij is van oordeel dat de economische analyse van de prijs tot de 
bevoegdheid van de FOD Economie behoort. Het lijkt hem niet nuttig die analyse 
nog eens over te doen bij het RIZIV.

9.1.2 Stemprocedures van de CTG
Tijdens zijn audit heeft het Rekenhof de werking van de CTG van dichterbij bekeken. Bij 
het uitoefenen van haar verantwoordelijkheden moet de CTG zich baseren op objectieve 
wetenschappelijke criteria. De manier waarop de CTG is samengesteld, garandeert dat de 
besluitvorming het standpunt van de universitaire deskundigen, de verzekeringsinstellin-
gen en de beroepsverenigingen van artsen en apothekers weerspiegelt. De farmaceutische 
firma’s hebben een raadgevende stem in de vergaderingen van de CTG.

Voor meer dan 8 % van de vergoedbaarheidsaanvragen die tussen 2002 en 2011 werden in-
gediend, heeft de CTG geen definitief voorstel geformuleerd. In die dossiers kan de minister 
dus nergens op steunen om te beslissen of hij het geneesmiddel al dan niet terugbetaalbaar 
maakt. Bovendien moet hij in dat geval een beslissing nemen binnen 30 dagen, anders 
wordt het voorstel van de firma ambtshalve aanvaard.

Het Rekenhof meent dat de CTG de reglementaire opdracht moet vervullen die haar is 
toegewezen. De vergoedbaarheidsprocedure zou moeten worden aangepast om ervoor te 
zorgen dat het aan de minister geformuleerde advies als negatief wordt beschouwd indien 
de CTG niet tot een positief advies komt op basis van een uitgebrachte en gekwalificeerde 
stemming.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV is van oordeel dat een dergelijke interpretatie de leden niet zou stimu-
leren zich duidelijker voor of tegen een voorstel uit te spreken. Het is van oordeel 
dat er (niet noodzakelijk publiek uitgesproken) strategische onthoudingen zouden 
kunnen zijn om negatieve voorstellen uit te lokken.

Tal van vergoedbaarheidsaanvragen werden overigens goedgekeurd met een handvol stem-
men voor en een meerderheid van onthoudingen. Dergelijke stempraktijken kunnen niet 
garanderen dat een beslissing wordt genomen op grond van een solide consensus tussen de 
representatieve groepen.

Het huishoudelijk reglement van de CTG preciseert dat de functie van CTG-lid niet ver-
enigbaar is met een activiteit die door een farmaceutische firma wordt vergoed, maar dat 
principe wordt niet strikt nageleefd. Zo hebben bepaalde commissieleden in 2010 hun me-
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dewerking verleend aan farmaceutische firma’s in het kader van klinisch onderzoek van 
farmaceutische specialiteiten, waarna ze deelnamen aan de CTG-bespreking over het te-
rugbetaalbaar maken ervan. Daarbij hebben ze informatie aangebracht die niet vermeld 
was in het door de firma opgestelde dossier. Bovendien staat in de notulen van de vergade-
ringen niet expliciet vermeld dat die leden niet hebben meegestemd.

Het voorkomen van belangenconflicten is essentieel voor de CTG en het huishoudelijk re-
glement van de commissie wil de leden beschermen tegen externe invloeden. Het Rekenhof 
is echter van mening dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om die bekom-
mernis hard te maken. Zo zouden leden die bij aanvang van de vergadering melding heb-
ben gemaakt van een belangenconflict, gelet op het principe van de onverenigbaarheid dat 
vervat is in het huishoudelijk reglement, niet aanwezig mogen zijn bij de bespreking, noch 
bij de stemming over het voorwerp van het conflict. Bovendien zouden de notulen van de 
vergadering expliciet moeten vermelden welke leden werden uitgesloten van de bespreking 
en van de stemming over een voorstel.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV is van oordeel dat de CTG waardevolle en relevante informatie zou 
missen als leden die aangegeven hebben dat er een belangenconflict is, niet zou-
den mogen deelnemen aan de debatten en de stemming over het voorstel dat het 
voorwerp vormt van het conflict. Het is van oordeel dat de andere leden van de 
commissie, zodra de belangen en de contacten met de firma’s zijn verduidelijkt, 
zich een oordeel zouden moeten kunnen vormen over de relevantie van de tus-
senkomsten van de deskundigen.

Meer algemeen zou voort moeten worden nagedacht over een manier om de onafhankelijk-
heid van de CTG beter te waarborgen. In dat verband moet het feit dat vertegenwoordigers 
van de farmaceutische industrie de vergaderingen van de CTG bijwonen, zelfs met louter 
raadgevende stem, opnieuw worden geëvalueerd. Bovendien zouden de notulen over de 
CTG-besprekingen anoniem moeten zijn. Tot slot kan een geheime stemming het aantal 
onthoudingen doen afnemen.

9.2 Wordt het terugbetalingsbeleid gevoerd volgens de internationaal 
erkende beheersnormen?

De OESO, de WGO en de Europese Commissie zijn van oordeel dat de performantie van 
een gezondheidsbeleid moet worden ondersteund door een systeem voor kwaliteitsbeheer.

Dat model telt over het algemeen vier cyclische stappen, vertrekkende van het plannen van 
actieprogramma’s om doeleinden na te streven die kunnen worden gemeten aan de hand 
van relevante indicatoren. Vervolgens moet het beleid worden beheerd op basis van het 
actieplan, moeten de positieve effecten ervan worden gecontroleerd en moet de vinger wor-
den gelegd op processen die tekortschieten. Als het beleid onvoldoende of niet het gewenste 
effect heeft, moet het actieplan tot slot worden bijgestuurd.

9.2.1 Planning
De performantie-indicatoren in de regelgeving beslaan slechts een beperkt deel van het 
terugbetalingsbeleid en maken het niet mogelijk het systeem volledig in kaart te brengen, 
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noch de prestaties die moeten worden verbeterd op het vlak van de kwaliteit, de doeltref-
fendheid, de veiligheid, de billijkheid en het rationeel gebruik van de geneesmiddelen.

Er is geen enkele becijferde doelstelling noch enig actieplan uitgetekend om ervoor te zor-
gen dat nieuwe ontwikkelingen in de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten 
zich bij voorkeur zouden richten op domeinen waar de therapeutische verwachtingen het 
dringendst zijn, op pathologieën die een specifiek maatschappelijk nadeel impliceren of op 
enige andere prioritaire doelstelling inzake volksgezondheid.

Door het ontbreken van specifieke doelstellingen en van een actieplan, en door het beperk-
te aantal performantie-indicatoren, kan er geen werk worden gemaakt van een systeem 
voor performantiebeheer. In de gegeven context is het onmogelijk de resultaten nauwgezet 
te evalueren. Het aantal terugbetaalde specialiteiten neemt toe, maar geen enkele analyse 
kan uitwijzen of dat toereikend, ontoereikend of ongewenst is.

Het Rekenhof beveelt aan het terugbetalingsbeleid te koppelen aan doelstellingen die kun-
nen worden gemeten aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Op basis 
daarvan zou moeten worden nagedacht over het nauwkeurig in kaart brengen van het te-
rugbetalingssysteem en van de prestaties waaraan gesleuteld moet worden. Daarbij zou 
meer bepaald een inventaris kunnen worden opgesteld van de niet-ingeloste therapeuti-
sche behoeften. De overheid zou dan een concreet actieplan kunnen uittekenen.

Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Wat het vastleggen van precieze en meetbare doelstellingen betreft, is het RIZIV 
van oordeel dat de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof belangrijk 
zijn en ook verwijzen naar de problematiek van een veeleer door het aanbod ge-
dreven beheer (offer based of supply-driven) dan een door de vraag gedreven be-
heer (demand-driven).

Het RIZIV en de minister van Sociale Zaken verwijzen in hun antwoord naar een 
nieuw initiatief onder de naam Unmet Medical Need waardoor de industrie niet 
meer het monopolie zal hebben om in de kosten van geneesmiddelentherapieën 
tussen de komen. De clinici op het terrein of de minister van Sociale Zaken zullen 
het initiatief voor die vragen tot tegemoetkoming kunnen nemen die de patiënten 
de mogelijkheid zullen bieden sneller toegang te krijgen tot beloftevolle thera-
pieën. De algemene raad van het RIZIV zal bovendien op voorstel van de genees-
heren-directeurs jaarlijks een prioriteitenlijst vastleggen. De dossiers die worden 
ingediend, moeten in het kader van die prioriteiten passen. Voor de minister is 
dat ontwerp een eerste stap naar een terugbetalingsbeleid dat door de overheid 
en de behoeften wordt gestuurd en niet meer door de firma’s en het aanbod. Ze 
benadrukt echter de juridische moeilijkheden die een dergelijk initiatief met zich 
meebrengt op het vlak van de verantwoordelijkheden.

9.2.2 Beheer
De terugbetalingen gebeuren op basis van een lijst van de vergoedbare specialiteiten die 
evolueert naargelang de aanvragen die de farmaceutische firma’s indienen.
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In 2011 werd 62,5 % van de afgeleverde geneesmiddelen voor 75 % of meer terugbetaald. 
Het grootste deel van de terugbetalingsuitgaven heeft dus betrekking op geneesmiddelen 
van vitaal belang of op noodzakelijke curatieve behandelingen. Voor meer dan 30 % van 
de verbruikte doses was er echter geen terugbetaling. Het gaat om geneesmiddelen die vrij 
verkrijgbaar zijn of om geneesmiddelen op voorschrift waarvoor geen vergoedbaarheids-
aanvraag werd ingediend of waarvoor de vergoedbaarheidsprocedure strandde.

De beslissing om een geneesmiddel terug te betalen, steunt op een systeem van therapeu-
tische klassen en terugbetalingscategorieën dat de CTG weinig mogelijkheden biedt om 
innovatie te stimuleren en nieuwe ontwikkelingen in de lijst te sturen in de richting van de 
prioritaire doelstellingen inzake volksgezondheid. Om innovatie op het voorplan te zetten, 
is het enige middel waarover de CTG beschikt het feit dat ze kan instemmen met een prijs 
af-fabriek die hoger ligt dan voor bestaande specialiteiten. De budgettaire restricties nopen 
echter tot strikte prijsonderhandelingen.

Bij de nieuwe specialiteiten die tussen 2007 en 2011 terugbetaalbaar werden gemaakt, wa-
ren er slechts weinig innoverende geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen (respectievelijk 
3,44 en 2,18 %). Twee derde van de nieuwe, terugbetaalde specialiteiten waren generische 
geneesmiddelen of kopieën en in 27,81 % van de gevallen betrof het een specialiteit die ver-
gelijkbaar werd geacht met een bestaand geneesmiddel.

De overheid legt geen beperking op van het aantal terugbetaalde geneesmiddelen voor een-
zelfde pathologie. De CTG kijkt niet naar het aantal specialiteiten dat al op de lijst staat in 
bepaalde domeinen, maar baseert zich op vroegere beslissingen om ervoor te zorgen dat 
alle geneesmiddelen voor eenzelfde pathologie tegen hetzelfde tarief en dezelfde voorwaar-
den worden terugbetaald.

Op basis van de statistieken van het RIZIV stelt het Rekenhof vast dat elke nieuwe behan-
deling (ook generische) leidt tot een bijkomend verbruik waarvan het grensnut niet vast-
staat. Dat vermindert de efficiëntie van de terugbetalingsuitgaven.

De processen om geneesmiddelen vergoedbaar te maken, zouden moeten worden herzien 
om innovatie meer te promoten en nieuwe ontwikkelingen te sturen in de richting van de 
vastgelegde doelstellingen. In de therapeutische domeinen met het grootste aantal terug-
betaalde behandelingen zou moeten worden nagedacht over een meer selectieve vergoed-
baarheid zonder de concurrentie op de geneesmiddelenmarkt te verstoren.

9.2.3 Controle
De controleactiviteiten vertonen tekortkomingen. Uit de evaluaties van de Dienst Genees-
kundige Evaluatie en Controle van het RIZIV (DGEC) blijkt dat sommige artsen zich niet 
houden aan de terugbetalingsvoorwaarden die vervat zijn in de reglementering. Uit de eva-
luaties blijkt ook dat de terugbetalingsvoorwaarden niet altijd naar behoren worden gecon-
troleerd door de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen. Er is echter geen enkele 
procedure opgestart voor een individueel onderzoek of een sanctie ten aanzien van artsen 
die zich niet aan de reglementering houden.

Om te komen tot een meer doeltreffende, zuinige en kwaliteitsvolle terugbetaling van ge-
neesmiddelen heeft de wetgever de DGEC eveneens belast met het toezicht op de aanbe-
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velingen voor het voorschrijfgedrag en met de controle van onnodig dure of overbodige 
voorschrijfpraktijken (overconsumptie). Die controles zijn er echter niet gekomen. De indi-
catoren die nodig zijn om de overconsumptie te kunnen controleren, ontbreken.

In 1993 tot slot, kwamen er maatregelen om de ziekenfondsen te responsabiliseren en 
daarbij werd de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) belast met het toezicht op de 
werkwijzen van de adviserend geneesheren. Dat toezicht is er ook niet gekomen.

Het Rekenhof meent dat er individuele onderzoeken moeten worden uitgevoerd bij artsen 
die zich niet houden aan de terugbetalingsvoorwaarden en de aanbevelingen voor het voor-
schrijfgedrag.

Voorts beveelt het aan zo snel mogelijk werk te maken van de indicatoren die nodig zijn om 
de overconsumptie te controleren en eveneens individuele onderzoeken uit te voeren bij 
artsen die in het licht van die indicatoren een afwijkend profiel vertonen.

Tot slot zou de CDZ de controles moeten evalueren die worden uitgevoerd door de advise-
rend geneesheren. Het RIZIV zou daartoe de nodige informatie moeten aanleveren.

9.2.4 Aanpassing van het systeem
Dankzij de opvolging, evaluaties en controles die het RIZIV uitvoert, konden bepaalde te-
rugbetalingsbeslissingen worden aangepast. Bij gebrek aan precieze en meetbare doelstel-
lingen echter kan de performantie van het systeem niet periodiek worden geëvalueerd en 
kan het optreden van alle actoren niet worden bijgestuurd.

Na tegemoet te zijn gekomen aan de geformuleerde aanbevelingen om het terugbetalings-
beleid te plannen, te beheren en te controleren, zal de overheid de cyclus van het perfor-
mantiebeheer moeten voltooien door het actieplan van alle actoren periodiek aan te passen.

9.3 Worden het terugbetalingsbeleid en de regulering van de genees-
middelenprijzen gevoerd vanuit de bekommernis om de patiënt en 
de ziekteverzekering zo weinig mogelijk te laten betalen?

9.3.1 Prijsstelling
De minister van Economie bepaalt de prijs van geneesmiddelen na onderzoek te hebben 
gedaan naar de kostprijs, de winstmarges, de prijzen van vergelijkbare behandelingen en de 
prijzen die in de Europese Unie worden gehanteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de 
minister om een performant economisch beleid te ondersteunen. De prijsstelling moet er 
echter ook voor zorgen dat geneesmiddelen verkrijgbaar zijn aan een optimale prijs, zowel 
voor de patiënt als voor de verzekering geneeskundige verzorging.

De FOD Economie bepaalt de geneesmiddelenprijzen zonder diepgaand onderzoek van de 
kostprijs en van de winstmarges. Het Rekenhof is in dat opzicht de mening toegedaan dat 
de prijsstelling niet doeltreffend kan gebeuren op basis van de gegevens die de firma’s mo-
menteel meedelen.

Overeenkomstig de reglementering zouden de gegevens over de kostprijs van geneesmid-
delen precies en controleerbaar moeten zijn. De prijsstructuur zou moeten worden bepaald 
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op basis van boekhoudkundige gegevens en de hypotheses over de verkochte hoeveelheden 
zouden onderbouwd moeten zijn.

De prijzen die de farmaceutische firma’s werkelijk toepassen, zouden moeten worden ge-
controleerd om erop toe te zien dat de distributiemarges van de groothandelaars en van de 
apothekers de reglementaire maxima respecteren. Die controle zou ervoor kunnen zorgen 
dat de verzekering geneeskundige verzorging bij de terugbetaling geen distributiemarges 
dekt die hoger liggen dan de reglementair toegestane maxima.

Om de actualisering van de bij de FOD Economie geregistreerde prijzen te vergemakkelij-
ken en om na te gaan of de farmaceutische firma’s de prijzen goed doorgeven, zou het RIZIV 
de lijst van de geneesmiddelen waarvan de prijs in het kader van de terugbetaling wordt 
herzien, systematisch aan de Prijzendienst moeten meedelen.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister betreurt het gebrek aan transparantie in de door de farmaceutische 
firma’s gevraagde prijzen en vindt dat er verbetering moet komen.

Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst geeft toe dat hij moeilijkheden ondervindt om de eerste prijs van 
een geneesmiddel vast te leggen en om na te gaan of de door de firma aangegeven 
winstmarge werkelijk klopt. Hij schuift verschillende perspectieven naar voor om 
de verantwoording en de controle van de prijzen van de geneesmiddelen te verbe-
teren.

Zo wijst hij erop dat tegen eind 2013 de reglementering zou worden aangepast 
zodat het verplicht wordt om bewijs- en/of boekhoudkundige stukken voor te leg-
gen bij de indiening van een aanvraag om de prijs van geneesmiddelen te bepalen. 
Binnen dezelfde termijn zou een koninklijk besluit uitvoering moeten geven aan 
een bepaling van het Wetboek van Economisch Recht waardoor aan de farmaceu-
tische firma’s kan worden gevraagd de prijzen mee te delen die ze in de andere 
landen van de Europese Unie hanteren. Om de door de firma’s meegedeelde infor-
matie gemakkelijker te kunnen verifiëren zal hij contact opnemen met het RIZIV 
om toegang te krijgen tot de gegevensbank die op Europees niveau werd ontwik-
keld op aansturen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De Prijzendienst is echter van oordeel dat het niet haalbaar is voor alle genees-
middelen een internationale vergelijking te maken, onder meer wegens de enorme 
werkbelasting die dit voor de ondernemingen en de overheid zou meebrengen. Hij 
voegt eraan toe dat dit niet nuttig is voor alle groepen geneesmiddelen waarvoor 
al prijsdalingen worden toegepast in het kader van het terugbetalingsbeleid. Een 
analyse die beperkt is tot bepaalde groepen zou meer realistisch zijn.

De Prijzendienst is van oordeel dat zou kunnen worden nagedacht over de moge-
lijkheid om een analytische boekhouding verplicht te stellen in bepaalde gevallen, 
rekening houdende met de specifieke moeilijkheden die dat zal opleveren voor 
kleinere structuren en ondernemingen. Hij is van oordeel dat bepaalde informatie 
uit die boekhouding zou kunnen worden gebruikt om de prijs van een nieuw ge-
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neesmiddel vast te leggen en om a posteriori te controleren of de eerst vastgelegde 
prijs nog gerechtvaardigd is in het licht van de werkelijke kosten en de verkochte 
hoeveelheden.

Tot slot bevestigt de Prijzendienst dat de kortingen aan groothandelaars er ef-
fectief toe kunnen leiden dat het RIZIV onwettelijke distributiemarges financiert. 
Hij is van oordeel dat de controle van de werkelijk toegepaste prijs a posteriori 
moet worden uitgevoerd door de directie Controle en Bemiddeling van de FOD 
Economie.

9.3.2 Nuttige informatie voor de onderhandelingen over de vergoedingsbasis
In het kader van het terugbetalingsbeleid moet de basisprijs van het geneesmiddel de thera-
peutische waarde ervan zo goed mogelijk weerspiegelen. Die basisprijs moet ook binnen de 
grenzen blijven van het geneesmiddelenbudget. In die optiek moet de CTG vaak opnieuw 
onderhandelen over de door de FOD Economie bepaalde maximumprijzen.

Opdat de CTG haar onderhandelingsmarges zo correct mogelijk kan afbakenen, zou de 
FOD Economie haar nauwkeurige en gecertificeerde gegevens moeten meedelen over de 
kostprijs en de verkoopperspectieven van de geneesmiddelen.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV wenst eraan te herinneren dat de therapeutische waarde en meerwaar-
de helemaal niet met die economische aspecten samenhangen. Het is van oordeel 
dat de aanbeveling van het Rekenhof het principe van een op de therapeutische 
waarde gebaseerde prijs (Value-Based Pricing) in twijfel zou kunnen trekken.

Het Rekenhof herinnert eraan dat volgens de geldende reglementering de minister 
van Economische Zaken de prijs vaststelt op basis van de kostprijs. Voorts moet 
de firma haar prijs afstemmen op de vergoedingsbasis die is vastgelegd door de 
minister van Sociale Zaken op voorstel van de CTG. Het is niet de bedoeling het 
principe van een vergoedingsbasis gekoppeld aan de therapeutische waarde van 
het geneesmiddel in twijfel te trekken, maar het is belangrijk dat de CTG over 
realistische informatie over de kostprijzen beschikt om zich een zo goed mogelijk 
beeld te kunnen vormen onder welk drempelbedrag de vergoedingsbasis de com-
merciële rendabiliteit van een geneesmiddel niet meer zou garanderen.

In de dossiers die het Rekenhof onderzocht, bleek ook dat de de maximumprijzen die in 
België werden aanvaard, in bepaalde gevallen overeenstemden met de laagste prijs in de 
referentielanden. In andere gevallen stemden ze overeen met het gemiddelde van de toe-
passelijke prijzen in de Europese referentielanden en soms met een gecorrigeerd gemid-
delde, met uitsluiting van de uitersten. Die keuze werd niet verantwoord. De kostprijs en de 
winstmarges kwamen in de beslissingen niet ter sprake.
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Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst benadrukt dat de in de Europese Unie gehanteerde prijzen niet 
de enige referentie zijn om de Belgische prijs vast te leggen. Hij is van oordeel dat 
die referentieprijzen omzichtig moeten worden benaderd, aangezien de markt- en 
terugbetalingsvoorwaarden of ook de controle op de prijzen verschillen van land 
tot land.

Sinds 2012 zijn de farmaceutische firma’s krachtens de reglementering op de terugbetaling 
van geneesmiddelen verplicht om het RIZIV elk jaar te informeren over de prijzen die in zes 
Europese landen van toepassing zijn voor geneesmiddelen die al meer dan vijf jaar, maar 
minder dan twaalf jaar terugbetaalbaar zijn. De internationale vergelijking heeft aange-
toond dat sommige geneesmiddelen in België duurder zijn dan in andere Europese landen.

Die vergelijking heeft geleid tot een besparingsmaatregel in het kader van de terugbetaling. 
Op 1 april 2013 moesten de firma’s de prijs van een aantal geneesmiddelen laten zakken. Ze 
mochten zelf kiezen bij welke geneesmiddelen ze de prijsdaling zouden doorvoeren.

Het RIZIV heeft aan de FOD Economie overigens de informatie bezorgd die door de farma-
ceutische firma’s was meegedeeld. De Prijzencommissie voor de Farmaceutische Speciali-
teiten moet immers de prijzen van de geneesmiddelen in de Europese Unie opvolgen en de 
suggesties doen die ze nuttig acht. Bij de afsluiting van de audit in december 2012 had de 
Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten geen enkele suggestie gedaan op 
basis van de internationale prijsvergelijkingen. Voor geneesmiddelen die nog geen vijf jaar 
of al meer dan twaalf jaar terugbetaalbaar zijn, worden de in het buitenland gehanteerde 
prijzen niet algemeen en op systematische wijze meegedeeld.

Farmaceutische firma’s zijn veelal multinationals en dus moeten hun internationale finan-
ciële strategieën beter worden aangepakt, bijvoorbeeld door een samenwerking op touw te 
zetten tussen de instanties die de prijzen en de terugbetalingen reguleren in de Europese 
landen. Die gegevensuitwisseling zou het mogelijk maken eventuele ongerijmdheden in de 
kostprijs die de diverse landen meedelen, op te sporen en te analyseren. Op die manier kun-
nen de overheden voordeel halen uit de Europese prijsvergelijkingen, die momenteel een 
essentieel referentiekader vormen.

De opvolging van de Europese prijzen zou bij de FOD Economie moeten gebeuren voor alle 
geneesmiddelen, tijdens de volledige periode dat ze in de handel zijn. Op basis daarvan 
zou de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten de in België toepasselijke 
prijzen regelmatig moeten bijsturen.

Antwoorden van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Het RIZIV benadrukt in zijn antwoord zijn steun aan de ontwikkeling van de ge-
gevensbanken PPRI en Euripid in verband met de profielen van de landen en de 
geneesmiddelenprijzen. Het wijst erop dat het regelmatig een beroep doet op die 
informatiebronnen.

De minister van sociale Zaken is van oordeel dat enkel een op Europees niveau 
overlegd beleid een echt effect op de prijzen van innoverende geneesmiddelen zal 
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kunnen hebben. Ze onderstreept dat het RIZIV in dat verband heel actief is en dat 
zijzelf dat ingewikkelde debat vooruit probeert te helpen.

Standpunt van de Prijzendienst van de FOD Economie
De Prijzendienst onderstreept dat hij niet werd geïnformeerd over de prijsdalin-
gen die de minister van Sociale Zaken in 2012 heeft goedgekeurd naar aanleiding 
van een analyse van de Europese prijzen.

9.3.3 Streven naar de beste prijs-kwaliteitverhouding
Voor oude geneesmiddelen geldt een systeem van automatische prijsdalingen. Dat systeem 
maakt de terugbetalingen efficiënter, maar de impact van het systeem wordt tegengewerkt 
doordat de farmaceutische firma’s voortdurend nieuwe middelen op de markt brengen die 
vergelijkbaar zijn met de oude, maar vaker worden voorgeschreven.

Het Rekenhof is van oordeel dat er moet worden nagedacht over een manier om het gebruik 
van geneesmiddelen met de beste prijs-kwaliteitverhouding te stimuleren. Diverse moge-
lijkheden kunnen worden overwogen: zo zou men alle vergoedingsbases van alle vergelijk-
bare geneesmiddelen op elkaar kunnen afstemmen, ongeacht hoelang de geneesmiddelen 
al bestaan. Of men zou kunnen opteren voor een meer selectieve vergoedbaarheid voor 
recente vergelijkbare geneesmiddelen.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister verwijst in haar antwoord kort naar de geplafonneerde terugbeta-
ling voor sommige geneesmiddelen en de oprichting van terugbetalingscategorie 
F. Die instrumenten vormen een aanvulling op de opgelegde voorschrijfquota om 
de terugbetaling en de individuele feedback aan de geneesheren te verbeteren.

Standpunt van het Rekenhof
Het Rekenhof preciseert dat de geplafonneerde terugbetaling die in 2012 werd 
goedgekeurd, betrekking heeft op drie geneesmiddelenklassen (maagzuurrem-
mers, antidepressiva en antihypertensiva). Voorts werd er een geneesmiddel in 
categorie F ingeschreven. Het gaat om een geneesmiddel dat in de ziekenhuisapo-
theek wordt afgeleverd.

Voor de verzekering geneeskundige verzorging wordt het algemene prijsniveau sinds 
1995 achteraf gecorrigeerd door jaarlijkse, aan de farmaceutische firma’s opgelegde heffin-
gen op de omzet van terugbetaalde geneesmiddelen. Die maatregel heeft echter geen gevol-
gen voor de consument.

Om geneesmiddelen tegen de beste prijs te kunnen aanbieden, pleit het Rekenhof ervoor 
prioriteit te geven aan een performante prijsregulering. De aanbevelingen om de kostprij-
zen grondig te bestuderen en de Europese prijzen regelmatig op te volgen zouden de prijs-
regulering kunnen verbeteren.
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9.4 Draagt het terugbetalingsbeleid bij tot de kwaliteit van de verbruik-
te geneesmiddelen?

9.4.1 Terugbetaling op basis van de therapeutische waarde van geneesmiddelen
De terugbetaling is beperkt tot de geneesmiddelen waarvoor er een toelating voor com-
mercialisering is verkregen. Die toestemming wordt gegeven door het EMA of het FAGG, 
die eerst de veiligheid en de doeltreffendheid evalueren en zich daarbij vooral baseren op 
klinische onderzoeken. In alle landen die aansluiten bij de Internationale Conferentie over 
de Harmonisering wordt de uitvoering van dergelijke studies gecontroleerd door de ge-
zondheidsinstanties.

De klinische onderzoeken beantwoorden echter niet duidelijk aan de specifieke behoeften 
van de gezondheidsinstanties. Om een geneesmiddel vergoedbaar te maken, moeten zij 
evalueren welke therapeutische meerwaarde nieuwe geneesmiddelen hebben in vergelij-
king met geneesmiddelen die al worden terugbetaald. Zo tonen de meeste studies aan dat 
het geneesmiddel doeltreffend is in vergelijking met een placebo. Om de terugbetaling te 
becijferen met verwijzing naar vergelijkbare geneesmiddelen steunen de firma’s dan ook 
zelden op vergelijkende klinische onderzoeken.

Bij een vergoedbaarheidsaanvraag zouden de farmaceutische firma’s de therapeutische 
waarde van nieuwe geneesmiddelen moeten aantonen door middel van klinische onder-
zoeken die de doeltreffendheid en de zekerheid van het product toetsen aan bestaande 
geneesmiddelen.

Nadat ze op de markt zijn gebracht, is het absoluut noodzakelijk de positieve effecten en de 
ongewenste bijwerkingen van de geneesmiddelen te observeren om na te gaan hoe veilig 
en doeltreffend ze zijn. Het EMA en het FAGG vergaren informatie van geneesmiddelen-
bewaking. Uit het aantal fiches die bij het FAGG worden ingediend, blijkt dat de beroeps-
beoefenaars in de gezondheidssector in België amper meewerken aan de geneesmiddelen-
bewaking. Sinds juli 2012 kunnen patiënten rechtstreeks meewerken, wat het misschien 
zal mogelijk maken een beter beeld te krijgen van de ongewenste bijwerkingen. Er zouden 
niettemin maatregelen moeten worden getroffen om de beroepsbeoefenaars uit de gezond-
heidssector te stimuleren om met het FAGG samen te werken.

Het EMA en het FAGG kunnen periodieke verslagen opvragen over de veiligheid en de 
doeltreffendheid. Hun inspectiediensten moeten bovendien nagaan in de volledige fabri-
cage- en distributieketen of de goede praktijken die vervat zijn in de Europese regelgeving 
worden nageleefd. Het FAGG wordt ook geïnformeerd over de controles die de Algemene 
Pharmaceutische Bond uitvoert om de verantwoordelijkheid van de apothekers te dekken 
in verband met de conformiteit van de geneesmiddelen die ze afleveren. Nadat geneesmid-
delen op de markt zijn gebracht, vergaren de gezondheidsinstanties vooral informatie over 
de veiligheid, en niet zozeer over de doeltreffendheid van de producten. De doeltreffend-
heid van geneesmiddelen zou beter kunnen worden opgevolgd door geneesheren de moge-
lijkheid te bieden systematisch, omstandig en met opgave van redenen aan het FAGG de 
gevallen mee te delen waarin ze een als ondoeltreffend beschouwde behandeling hebben 
stopgezet.
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9.4.2 Periodieke herziening van de terugbetaling
Het Rekenhof stelt vast dat de CTG en het FAGG werken volgens een gesplitste aanpak van 
de taken. Het FAGG beoordeelt de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen, 
terwijl de CTG het bedrag van de terugbetaling bepaalt op basis van de therapeutische 
waarde van het geneesmiddel. Het Rekenhof meent dat een strikte scheiding tussen het ta-
kenpakket van beide organisaties noodzakelijk is om te vermijden dat de beslissing om een 
nieuw geneesmiddel toe te laten tot de markt zou worden beïnvloed door aspecten in ver-
band met de eventuele terugbetaling ervan. Eenmaal de beslissing echter is genomen om 
de commercialisering van een geneesmiddel toe te staan, zou de CTG de verslagen moeten 
kunnen krijgen over de permanente evaluatie van de geneesmiddelen.

Tijdens de volledige periode van terugbetaling zou het FAGG aan de CTG alle informatie 
moeten bezorgen over de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen. Op 
die manier kan de CTG regelmatig haar beoordeling van de therapeutische waarde van 
geneesmiddelen actualiseren. De verslagen van geneesmiddelenbewaking, de periodieke 
evaluaties van de veiligheid en de doeltreffendheid en de inspectieverslagen zouden met 
name de positionering van geneesmiddelen op het moment van de commercialisering kun-
nen wijzigen, en dus ook de modaliteiten voor de tenlasteneming door het RIZIV.

Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Het RIZIV stemt in met de aanbeveling van het Rekenhof om de bij het FAGG 
beschikbare informatie systematisch aan de CTG mee te delen. Het is van oor-
deel dat die aanbeveling in de lijn ligt van de vragen van de lidstaten om over 
volledige informatie van het EMA te beschikken. Het vestigt de aandacht op de 
samenwerking tussen het RIZIV en het FAGG en vermeldt in dat opzicht dat er 
een medewerkster van het FAGG in de CTG aanwezig is. Het wijst er ook op dat er 
samenwerking tot stand werd gebracht om het project Unmet Medical Need uit te 
bouwen en om de overeenkomst voor te bereiden voor de terugbetaling van een 
nieuwe kankerbehandeling in het kader van een experimenteel project139.

De minister van Sociale Zaken erkent dat er meer informatie moet worden uitge-
wisseld.

Bij innoverende geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen is er een verplichte herziening 
van de beslissing tot terugbetaling. De firma’s houden zich echter niet altijd aan die ver-
plichting binnen de termijn die bij de beslissing tot terugbetaling is vastgelegd. De regle-
mentering voorziet in geen enkele sanctie.

Bij geneesmiddelen die vergelijkbaar worden geacht, voorzien de beslissingen tot terugbe-
taling zelden in een verplichte herziening. Tijdens de volledige periode van terugbetaling 
worden herzieningsprocedures opgestart op vraag van de CTG of van de farmaceutische 
firma’s. Die herzieningen zijn echter verre van systematisch. Voor heel wat geneesmiddelen 
wijzigt er niets aan de terugbetalingsmodaliteiten zoals ze werden goedgekeurd op het mo-
ment dat het geneesmiddel op de markt kwam. Ze worden niet geactualiseerd op basis van 

139 Overeenkomst gesloten op basis van artikel 56 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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een regelmatig onderzoek van de therapeutische waarde en het voorschrijfgedrag, of als er 
nieuwe specialiteiten vergoedbaar worden gemaakt.

Het Rekenhof is van oordeel dat regelmatig onderzoek naar de doeltreffendheid en de vei-
ligheid van geneesmiddelen, net als de opvolging van het voorschrijfgedrag, zouden moeten 
leiden tot een periodieke herziening van de terugbetaling. Die werkwijze zou het mogelijk 
maken de begrotingsinspanning permanent te koppelen aan de erkende therapeutische 
waarde van die geneesmiddelen. In dat opzicht vormen de herzieningsprocedures die in de 
nieuwe terugbetalingsovereenkomsten vervat zijn, een goede praktijk die naar alle genees-
middelen zou moeten worden uitgebreid.

Voor de innoverende geneesmiddelen en de weesgeneesmiddelen zou de reglementering 
moeten voorzien in een sanctie, om de naleving van de verplichte herzieningsprocedure te 
garanderen.

Antwoord van het RIZIV
Het RIZIV gaat akkoord met het principe van een regelmatige herziening van de 
terugbetalingsmodaliteiten van alle op de lijst vermelde geneesmiddelen. Het on-
derstreept echter dat er zeker haalbaarheidsproblemen zullen rijzen bij de uitvoe-
ring van dat principe op het vlak van de werklast, de frequentie en de keuze van 
de prioriteiten.

9.5 Draagt het terugbetalingsbeleid bij tot een rationeel gebruik van de 
geneesmiddelen?

9.5.1 Centralisering van de informatie over geneesmiddelen
De officiële en onafhankelijke informatie over geneesmiddelen is verspreid over verschil-
lende websites, naargelang de specifieke bevoegdheden van de instantie die de informatie 
publiceert. Het vergt heel wat opzoekingswerk om alle informatie te bekomen en dat moet 
regelmatig worden herhaald om de recente evoluties te kunnen opvolgen.

Het Rekenhof pleit voor een samenwerking tussen de diverse actoren die tot taak hebben 
onafhankelijke informatie over geneesmiddelen te verspreiden. Die informatie zou op één 
website moeten worden samengebracht, rationeel en gebruiksvriendelijk. Op die manier 
zouden artsen zich in een mum van tijd volledig kunnen informeren.

9.5.2 Controle op de promotie van geneesmiddelen
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de farmaceutische firma’s heel wat marketingactivitei-
ten ontplooien voor de geneesmiddelen die het bij zijn audit heeft betrokken. Het aantal 
medewerkers van het FAGG die de promotie van geneesmiddelen moeten controleren, is 
echter verwaarloosbaar in vergelijking met de middelen die de farmaceutische firma’s in-
zetten om de artsen te informeren.

Om een rationeel gebruik van de geneesmiddelen te garanderen, beveelt het Rekenhof aan 
het team te versterken dat binnen het FAGG de promotie van geneesmiddelen moet con-
troleren. Er zou moeten worden overwogen om de mecenaspraktijken op te nemen in de 
controles van het FAGG.
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9.5.3 Controle van de overconsumptie
In 2011 was 75,4 % van de afgeleverde geneesmiddelen terugbetaalbaar zonder enige voor-
waarde of aanbeveling voor het voorschrijfgedrag. Voor die geneesmiddelen kan het voor-
schrijfgedrag dus vrij evolueren. De terugbetaling wordt toegestaan op basis van klinische 
onderzoeken, voor de behandeling van welbepaalde pathologieën en volgens een precieze 
dosis. De terugbetaling wordt vervolgens uitgebreid tot elk gebruik dat nuttig wordt geacht 
in de medische praktijk. Het rationeel gebruik van het geneesmiddel hangt dan af van de 
goede praktijken van de artsen en van de discipline van de patiënt. Het Morse-rapport van 
het RIZIV over de terugbetalingsuitgaven stelt dat bepaalde behandelingen een gebruiks-
niveau vertonen dat niet voorzien was ten tijde van de initiële beslissing tot terugbetaling. 
Die vaststelling doet twijfels rijzen over het rationeel gebruik van die geneesmiddelen.

In 2011 was 12 % van de afgeleverde geneesmiddelen gekoppeld aan terugbetalingsvoor-
waarden die a priori gecontroleerd moesten worden door de adviserend geneesheren van de 
ziekenfondsen. Voor een andere 12 % waren er aanbevelingen voor het voorschrijfgedrag, 
die het RIZIV a posteriori moest controleren. Die voorwaarden en aanbevelingen worden 
bepaald op basis van de klinische studies en de wetenschappelijke literatuur. Ze bakenen 
veelal de grenzen af voor een rationeel gebruik van het betrokken geneesmiddel. Uit de 
evaluaties van de DGEC blijkt dat sommige artsen afwijken van de aldus vastgelegde voor-
schrijfregels.

Een rationeel gebruik van de geneesmiddelen impliceert ook dat artsen en patiënten kie-
zen voor geneesmiddelen met een gepaste therapeutische werking, zonder overbodige uit-
gaven. In 2012 werden daartoe dwingende maatregelen ingevoerd om het gebruik van de 
goedkoopste geneesmiddelen te stimuleren. De maatregelen beperken zich echter tot twee 
beoogde therapeutische groepen en tot het voorschrijven op stofnaam, wat momenteel 
weinig gebeurt. De reglementering voorziet in controles en sancties voor onnodig dure of 
overbodige voorschriften. Ook in dat domein blijken er echter geen individuele controles 
te worden uitgevoerd.

Op basis van het Morse-rapport beveelt het Rekenhof aan regelmatig de vergoedingsbasis 
en -modaliteiten te herzien van alle behandelingen met een gebruiksniveau dat veel hoger 
ligt dan de ramingen ten tijde van de initiële beslissing tot terugbetaling. Om een rationeler 
gebruik van de geneesmiddelen te garanderen, zouden er aanbevelingen of terugbetalings-
voorwaarden moeten worden opgelegd wanneer het grote aantal voorschriften niet kan 
worden verklaard door epidemiologische gegevens en in het licht van de goede praktijken 
die de gezondheidsinstanties promoten.

Die opmerking geldt in het bijzonder voor antibiotica. Het Rekenhof meent dat moet wor-
den overwogen om antibiotica in te schrijven in hoofdstuk II of IV van de lijst van de ver-
goedbare specialiteiten, om de aanbevelingen voor goede praktijken van het Federaal Ken-
niscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) reglementaire slagkracht te geven.

Het Rekenhof is van mening dat er werk moet worden gemaakt van de individuele controles 
van het voorschrijfgedrag om een zo rationeel mogelijk gebruik van de geneesmiddelen te 
garanderen. In punt 9.2.3 worden aanbevelingen daaromtrent geformuleerd.
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9.6 Draagt het terugbetalingsbeleid bij tot een gelijkwaardig niveau 
van gezondheidszorg voor de hele bevolking?

Het terugbetalingspercentage van geneesmiddelen wordt bepaald op basis van de ernst 
van de behandelde aandoeningen. De mogelijkheid van verhoogde tegemoetkoming en de 
maximumfactuur vervolledigen die therapeutische benadering door de terugbetaling af te 
stemmen op de sociale en financiële situatie van de patiënt.

Door de verhoogde tegemoetkoming kan het remgeld worden beperkt voor bepaalde groe-
pen van patiënten die aan sociale en financiële risico’s worden blootgesteld. De maximum-
factuur is dan weer bedoeld om de gezondheidsuitgaven van gezinnen te plafonneren in 
verhouding tot hun inkomsten. Zodra het plafond is bereikt, draagt de verzekering genees-
kundige verzorging alle verdere kosten. De geneesmiddelen van de categorieën A, B en C 
tellen mee bij de toepassing van de maximumfactuur. Niet-terugbetaalde geneesmiddelen 
tellen niet mee.

Het bijzonder solidariteitsfonds kan een tegemoetkoming toekennen bij zeldzame aandoe-
ningen of indicaties, voor de verzorging van chronisch zieke kinderen of, in behartenswaar-
dige gevallen, voor verzorging in het buitenland.

Buiten die uitzonderlijke gevallen staat de reglementering geen enkele financiële tegemoet-
koming toe voor geneesmiddelen die niet zijn opgenomen in de lijst van de vergoedbare far-
maceutische specialiteiten. Die situatie garandeert niet dat de volledige bevolking toegang 
heeft tot een gelijkwaardig niveau van verzorging.

Volgens het Rekenhof zou moeten worden nagedacht over een manier om de terugbetalin-
gen billijker te maken. Er zou een specifieke terugbetalingscategorie kunnen komen met 
geneesmiddelen die bij aankoop niet terugbetaalbaar zijn, maar die wel in aanmerking 
worden genomen bij de toepassing van de maximumfactuur. De CTG zou in die categorie 
de geneesmiddelen kunnen opnemen die beantwoorden aan een duidelijke therapeutische 
behoefte en waarvoor momenteel geen enkele tenlasteneming door de overheid bestaat.

Antwoord van het RIZIV en van de minister van Sociale Zaken
Het RIZIV wijst erop dat het Observatorium voor Chronische Ziekten momenteel 
onderzoekt of het opportuun is de geregistreerde maar niet-vergoedbare genees-
middelen (categorie D) in aanmerking te nemen voor de maximumfactuur.

De minister is in haar antwoord van oordeel dat de toegankelijkheid recent werd 
verbeterd. Ze verwijst daarbij naar de vermindering van de maximumfactuur voor 
chronische zieken en de talrijke verminderingen van het remgeld als gevolg van de 
prijsdalingen van de geneesmiddelen.

Ze vermeldt eveneens dat de toegang tot geneesmiddelen in België steeds ruimer 
wordt en dat meer en meer gebruik wordt gemaakt van nuttige chronische behan-
delingen, kankerbehandelingen of behandelingen van wezenziekten.

Ze benadrukt dat die evolutie niet heeft geleid tot een buitenmatige groei van de 
uitgaven. Ze schat die groei in totaal op 9 % tussen 2008 en 2013.
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9.7 Samenvatting van de aanbevelingen per auditthema

Beheer van het terugbetalingsbeleid 

1  Het terugbetalingsbeleid koppelen aan precieze doelstellingen die kunnen worden gemeten 
aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren.

2  Het terugbetalingssysteem in kaart brengen door middel van indicatoren, om na te gaan 
welke prestaties voor verbetering vatbaar zijn.

3  Een concreet actieplan uitwerken voor elke actor in het systeem.

4  Strengere reglementaire eisen stellen voor de stemmingsprocedure binnen de Commissie 
Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG):

 •  preciseren dat de reglementair verplichte tweederdemeerderheid moet worden bereikt met 
uitgebrachte stemmen en niet met onthoudingen;

 •  overschakelen naar geheime stemmingen om het aantal onthoudingen te verminderen;
 •  erop toezien dat CTG-leden die een belangenconflict signaleren, niet aan de debatten 

deelnemen, noch aan de stemming over het voorstel dat voorwerp is van het conflict, en die 
uitsluitingen expliciet vermelden in de notulen van de CTG-vergaderingen;

 •  de notulen van de CTG-vergaderingen anoniem maken;
 •  nadenken over de aanwezigheid van vertegenwoordigers van farmaceutische firma’s in de 

CTG, zelfs met louter raadgevende stem.

5  De vergoedbaarheidsprocedure aanpassen om ervoor te zorgen dat wanneer de CTG niet 
is kunnen komen tot een positief voorstel op basis van een uitgebrachte en gekwalificeerde 
stemming, het aan de minister geformuleerde voorstel als negatief wordt beschouwd.

6  De vergoedbaarheidsprocessen herzien om innovatie te stimuleren, nieuwe ontwikkelingen 
te sturen in de richting van de vastgelegde doelstellingen en te komen tot een meer selec-
tieve vergoedbaarheid in de therapeutische domeinen met het grootste aantal terugbetaalde 
behandelingen.

7  Individuele onderzoeken uitvoeren bij artsen die de terugbetalingsvoorwaarden en de aanbe-
velingen voor het voorschrijfgedrag niet naleven.

8  De indicatoren definiëren die nodig zijn om de overconsumptie te controleren en individuele 
onderzoeken uitvoeren bij artsen die een afwijkend profiel vertonen in het licht van die indica-
toren.

9  De resultaten van het terugbetalingsbeleid periodiek evalueren en het actieplan van alle acto-
ren periodiek aanpassen.

Prijsstelling  en vastlegging van de vergoedingsbasis 

10  Ervoor zorgen dat de FOD Economie bij het bepalen van de prijs van geneesmiddelen over 
meer precieze en betrouwbare gegevens kan beschikken.

11  Regelmatig controles uitvoeren van de prijzen die de farmaceutische firma’s werkelijk han-
teren, om te vermijden dat de verzekering geneeskundige verzorging bij de terugbetaling 
distributiemarges zou dekken die hoger liggen dan de reglementair toegestane maxima.

12  De lijst van geneesmiddelen waarvan de prijs in het kader van de terugbetaling wordt herzien, 
systematisch meedelen aan de Prijzendienst.

13  De Europese prijzen van alle geneesmiddelen laten opvolgen door de FOD Economie, gedu-
rende de volledige periode dat ze in de handel zijn.
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14  Informatie-uitwisseling uitbouwen tussen de CTG en de FOD Economie, zodat de CTG de 
vergoedingsbasis kan bepalen aan de hand van precieze en betrouwbare informatie over de 
kostprijs en de verkoopperspectieven van geneesmiddelen.

Streven naar de beste prijs-kwaliteitverhouding 

15  Het gebruik stimuleren van geneesmiddelen die de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden 
door de vergoedingsbasis van alle vergelijkbare geneesmiddelen op elkaar af te stemmen of 
door te zorgen voor een meer selectieve vergoedbaarheid voor nieuwe, vergelijkbare genees-
middelen.

Kwaliteit van de terugbetaalde geneesmiddelen 

16  De eisen voor de klinische studies verstrengen zodat de CTG de therapeutische waarde van 
geneesmiddelen kan beoordelen met verwijzing naar klinische studies die de doeltreffendheid 
en de veiligheid toetsen aan die van bestaande geneesmiddelen.

17  De samenwerking versterken tussen de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en het 
FAGG in het kader van de geneesmiddelenbewaking.

18  Ervoor zorgen dat de informatie die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Ge-
zondheidsproducten (FAGG) vergaart over de veiligheid en de doeltreffendheid van genees-
middelen, systematisch wordt doorgegeven aan de CTG.

19  De beslissingen tot terugbetaling periodiek herzien op basis van een regelmatige herevaluatie 
van de doeltreffendheid en de veiligheid van de geneesmiddelen alsook van het voorschrijfge-
drag.

20  Voorzien in een sanctie om ervoor te zorgen dat de verplichte herzieningsprocedure voor inno-
verende geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen beter wordt nageleefd.

Rationeel gebruik van de geneesmiddelen 

21  Samenwerking tot stand brengen tussen de diverse actoren die tot taak hebben onafhan-
kelijke informatie over geneesmiddelen te verspreiden en de informatie op een rationele en 
gebruiksvriendelijke manier centraliseren op één enkele plaats.

22  Het personeelsaantal van het FAGG dat de promotie van geneesmiddelen moet controleren, 
versterken. Overwegen om de mecenaspraktijken op te nemen in de controles van het FAGG. 

23  Op basis van het Morse-rapport (Monitoring of Reimbursement Significant Expenses) regelmatig 
de vergoedingsbasis en -modaliteiten herzien van alle behandelingen met een gebruiksniveau 
dat veel hoger ligt dan de ramingen ten tijde van de initiële beslissing tot terugbetaling en dat 
niet te verklaren is door epidemiologische gegevens en in het licht van de goede praktijken die 
de gezondheidsautoriteiten promoten.

24  Individuele controles opstarten bij de artsen in het kader van de aanbevelingen voor het voor-
schrijfgedrag, de terugbetalingsvoorwaarden en de overconsumptie-indicatoren.

Billijkheid van de terugbetaling 

25  Overwegen om een specifieke terugbetalingscategorie te creëren voor geneesmiddelen die 
tegemoetkomen aan een duidelijke therapeutische behoefte en waarvoor momenteel geen 
enkele tenlasteneming door de overheid bestaat. In die categorie zouden de geneesmiddelen 
bijvoorbeeld niet terugbetaalbaar zijn bij aankoop maar wel in aanmerking komen voor de 
maximumfactuur.
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Bijlage 1

Antwoord van de minister van Sociale Zaken van 8 oktober 2013

(Vertaling)

Mijnheer de eerste voorzitter,

Eerst en vooral wil ik u bedanken voor de uitstekende analyse die u hebt gemaakt van de 
terugbetaling van geneesmiddelen die worden verspreid in voor het publiek toegankelijke 
apotheken.

Heel wat van uw aanbevelingen lijken me relevant, onder meer de aanbevelingen voor meer 
informatie-uitwisseling. Ik sluit me echter aan bij de verschillende adviezen die het RIZIV 
u heeft meegedeeld.

Zoals u mij heeft gevraagd in uw brief van 11 september 2013, voeg ik hierbij enkele aanvul-
lende elementen over recente ontwikkelingen die me nuttig lijken.

Zoals het RIZIV u al heeft meegedeeld, werd een voorontwerp van wet tot invoering van een 
terugbetaling van de unmet medical needs voorgelegd aan de Ministerraad, dat momenteel 
bij de Raad van State ligt. Dat ontwerp is een eerste stap naar een terugbetalingsbeleid 
dat door de overheid en de behoeften wordt gestuurd en niet meer door de firma’s en het 
aanbod. Er mag echter niet uit het oog worden verloren welke juridische moeilijkheden en 
verantwoordelijkheden een dergelijk initiatief met zich meebrengt.

U wijst terecht op het gebrek aan transparantie in verband met de door de farmaceutische 
firma’s gevraagde prijzen en op de noodzakelijke verbetering ervan. Ik ben ervan overtuigd 
dat enkel een op Europees niveau overlegd beleid een echt effect op de prijzen van inno-
verende geneesmiddelen zal kunnen hebben. Het RIZIV is, zoals het u heeft gesignaleerd, 
heel actief op dat vlak en ik van mijn kant probeer dit ingewikkelde debat vooruit te helpen.

Wat de doeltreffendheid van de terugbetaling betreft, wens ik u eveneens te laten weten dat 
momenteel in België, dankzij een reeks maatregelen om de voorschriften en de prijzen van 
geneesmiddelen te omkaderen, 56 % goedkopere geneesmiddelen (generische of goedko-
pere originele) worden verbruikt. Het effect van de voorschrijfquota en van de individuele 
feedback van het RIZIV werd versterkt door nieuwe instrumenten zoals de geplafonneerde 
terugbetaling per klasse of de forfaitaire terugbetalingscategorie “F”.

Ook op het vlak van de toegankelijkheid werd recent verbetering gebracht: de specifieke 
maximumfactuur voor chronische zieken komt er bovenop de talrijke verminderingen van 
het remgeld als gevolg van de prijsdalingen van de geneesmiddelen.
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Ondanks de door u aangehaalde tekortkomingen op het vlak van nauwkeurige en meetbare 
doelstellingen, wens ik eveneens in herinnering te brengen dat de toegang tot geneesmid-
delen in België steeds ruimer wordt en dat meer en meer gebruik wordt gemaakt van nut-
tige chronische behandelingen, kankerbehandelingen of behandelingen van wezenziek-
ten, zonder dat het totaalbudget dat voor de farmaceutische specialiteiten is uitgetrokken, 
buitenmatig toeneemt. Van 2008 tot 2013 is dat budget immers in totaal met 9 % gestegen.

Hoogachtend.

(w.g.)

Laurette Onkelinx

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
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Bijlage 2

Antwoord van de minister van Economie van 28 oktober 2013

(Vertaling)

Betreft:   audit “Terugbetaling van geneesmiddelen – Performantie van het  
overheidsbeheer”

Mijnheer de eerste voorzitter,

Gelieve bij dit schrijven een toelichting te vinden over het verslag “Terugbetaling van ge-
neesmiddelen – Performantie van het overheidsbeleid”.

Hoogachtend,

De minister van Economie

(w.g.)

Johan VANDE LANOTTE
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AUDIT VAN HET REKENHOF OVER DE TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN, 
MET ALS DOEL HET OVERHEIDSBEHEER TE VERBETEREN

Advies van de Prijzendienst over het deel dat betrekking heeft op het prijsstellingsbeleid 
voor terugbetaalbare geneesmiddelen en waarvoor de minister van Economie bevoegd is.

1.  Voorafgaande opmerkingen over de prijsstellingsprocedure

Aanvragen voor prijsbepalingen/verhogingen worden niet ingediend bij de Prijzencommis-
sie voor de Farmaceutische Specialiteiten, zoals het schema op p. 20 doet uitschijnen, maar 
bij de Prijzendienst van de FOD Economie. Die verwerkt de aanvragen voor prijsbepalin-
gen/verhogingen die door houders van een registratie van geneesmiddelen zijn ingediend, 
en formuleert een voorstel tot prijsacceptatie dat al dan niet gestoeld is op de adviezen van 
de diverse leden van de Prijzencommissie (paritair orgaan). Die adviezen zijn niet altijd 
unaniem. Uiteindelijk is het de minister van Economie die beslist welke maximumprijs 
gehanteerd mag worden. Hij moet zijn beslissing motiveren aan de hand van objectieve en 
controleerbare criteria.

In het schema op p. 20 hoort de FOD hogerop te staan, want daar worden de aanvragen 
voor prijsbepalingen/verhogingen ingediend en verwerkt. De minister van Economie hoort 
achteraan in het schema te staan, vermits hij de eindbeslissing neemt, en de Prijzencom-
missie situeert zich tussenbeide. De eerste stap bestaat er namelijk in dat de houder van een 
registratie van geneesmiddelen een aanvraag voor prijsbepaling/verhoging indient, waarna 
de leden van de Prijzencommissie een advies formuleren en uiteindelijk is het de minister 
die beslist.

Er moet ook worden opgemerkt dat de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specia-
liteiten niet slechts één prijsvoorstel formuleert waarop de minister zijn beslissing baseert 
(cf. p. 32). De leden van de Prijzencommissie formuleren adviezen die veelal niet unaniem 
zijn. De minister is weliswaar verplicht de Prijzencommissie te raadplegen vóór hij een 
prijsbeslissing neemt, maar hij is niet gebonden door die zelden unanieme adviezen. Hij kan 
zich op een advies baseren om zijn beslissing te motiveren, maar zijn beslissing mag ook los 
staan van de adviezen die de leden van de Prijzencommissie hebben geformuleerd. Hij is 
wel verplicht zijn beslissing te motiveren aan de hand van objectieve en controleerbare cri-
teria. De farmaceutische firma’s vragen geen prijsbepaling aan bij de Prijzencommissie voor 
de Farmaceutische Specialiteiten, zoals gesteld wordt op p. 32, maar bij de Prijzendienst van 
de FOD Economie. De leden van de Prijzencommissie ontvangen een kopie van de prijsbe-
palingen die door farmaceutische firma’s zijn aangevraagd, alsook een samenvatting van de 
aanvraag en van de elementen in het prijsbepalingsdossier dat door de Prijzendienst wordt 
samengesteld. In voorkomend geval ontvangen de leden van de Prijzencommissie ook de 
verslagen dag 30 van de CTG.

2.  Over de audit die het Rekenhof uitvoerde

2.1. In tegenstelling tot wat op p. 33 vermeld staat, wordt de door de minister toegestane 
maximumprijs niet teruggeschroefd wanneer de firma, na besprekingen met het RIZIV, 
instemt met de door het RIZIV bepaalde vergoedingsbasis, waardoor de maximumprijs zou 
dalen. De maximumprijs waartoe de minister besliste blijft gehandhaafd en wordt niet aan-
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gepast. Zodra een firma het geneesmiddel op de markt brengt in België, moet ze wel aan de 
Prijzendienst meedelen welke werkelijke prijs ze toepast. Die kan gelijk zijn aan de door de 
minister toegestane maximumprijs, maar kan ook lager liggen.

2.2. In verband met de kritiek van het Rekenhof over de manier waarop de prijsdossiers zijn 
gearchiveerd (p. 33), worden de volgende bevindingen geformuleerd.

Het klopt niet helemaal dat de FOD Economie de dossiers over geneesmiddelen in de top 
20 van de duurste producten niet kon voorleggen omdat ze op een weinig toegankelijke ma-
nier waren gearchiveerd. Bij die dossiers zaten geneesmiddelen waarvan de maximumprijs 
meer dan vier jaar tevoren was bepaald. De dossiers worden ingedeeld per jaar (datum van 
de aanvraag tot prijsbepaling), per firma en per verpakking. Dossiers van meer dan vier jaar 
oud komen terecht in de archieven van het departement, maar kunnen nog steeds worden 
ingekeken. Door de audittermijnen was het echter niet mogelijk ze tijdig op te zoeken. An-
derzijds is het zo dat alle door de minister toegestane maximumprijzen en de data van de 
prijsbeslissingen worden opgeslagen in de geneesmiddelendatabase die de FOD Economie 
beheert, samen met het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het Rekenhof vroeg echter 
naar het complete papieren dossier, gaande van de prijsbepaling die de firma aanvroeg tot 
de beslissing van de minister en de adviezen die de leden van de Prijzencommissie voor de 
Farmaceutische Specialiteiten hadden geformuleerd.

2.3. In verband met de kritiek van het Rekenhof over de kostprijs (cf. p. 34 “De prijsstruc-
tuur wordt zonder methodologische richtlijn opgesteld, zonder verplichte koppeling aan 
boekhoudposten en zonder certificering”), worden de volgende bevindingen geformuleerd.

Het moeilijke aan de prijsbepaling van een geneesmiddel is het feit dat er een eerste cijfer 
moet worden vastgelegd op basis van ramingen of elementen die nog niet bekend zijn. An-
derzijds moet er een maximumprijs worden bepaald en die stemt niet noodzakelijk overeen 
met de bepaling van een marktprijs. Soms kan die immers lager liggen dan de door de over-
heid vastgestelde maximumprijs. Er is vaak een kleine marge tussen de twee prijzen.

Om het eerste cijfer te kunnen vastleggen, moeten de farmaceutische firma’s alle compo-
nenten van de kostprijs meedelen. Dat zijn alle elementen die samen de industriële kost-
prijs vormen (als het geneesmiddel in België wordt gemaakt), of de importkostprijs (als het 
geneesmiddel wordt ingevoerd), evenals de elementen die samen de commerciële kostprijs 
vormen. Om de firma’s te helpen die informatie voor te leggen, heeft de Prijzendienst een 
methodologisch document ontwikkeld met de naam “Prijsstructuur”. Het is op basis van de 
elementen in die prijsstructuur dat de firma’s bepalen welke prijs ze vragen.

Tot de kostenelementen behoren onder meer:

• de directe kosten die voortvloeien uit de productie, verkoop en communicatie omtrent 
het te commercialiseren geneesmiddel (grondstoffen en productiemiddelen als het ge-
neesmiddel gefabriceerd wordt; de aankoopprijs en in voorkomend geval de transfer-
kosten als het geneesmiddel wordt ingevoerd), commissies van de verdelers, publiciteit, 
direct marketing enz.;

• de indirecte kosten die veelal gedeeld worden door verschillende geneesmiddelen en die 
dus “algemener” zijn (gebouwen, onderhoud, verzekeringen, algemene diensten, institu-
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tionele publiciteit). Aangezien die kosten over verschillende geneesmiddelen te spreiden 
zijn, is het aan de farmaceutische firma om een verdeelsleutel toe te passen en een deel 
ervan toe te wijzen aan het te commercialiseren geneesmiddel;

• de vaste kosten die los staan van het gerealiseerde verkoopvolume (en die hoe dan ook 
betaald moeten worden, ongeacht wat er gebeurt en hoe de resultaten uitvallen);

• de variabele kosten die variëren naargelang het geproduceerde volume.

Bij een prijsbepaling kunnen ook andere elementen een rol spelen:

Een prijsbepaling kan ook worden beïnvloed door het verkoopvolume (in eenheden of om-
zet) dat gehaald moeten worden om alle vaste en variabele kosten te dekken. Dat volume 
is niet eenvoudig te bepalen: er kan worden uitgegaan van het aantal potentiële patiënten, 
maar evengoed van de dosering die bepalend zal zijn voor de duur van de behandeling en 
dus het aantal verpakkingen dat nodig is voor een therapeutische indicatie per potentiële 
patiënt. Als de therapeutische indicaties niet nieuw zijn, kan ook rekening worden gehou-
den met de prijzen die de concurrenten op de Belgische markt hanteren voor vergelijkbare 
therapeutische indicaties. Het promobeleid van de firma ten aanzien van de voorschrijven-
de artsen speelt ook een rol bij de prijsbepaling, want het zijn de artsen en niet de patiënten 
zelf die kunnen wegen op de verkoopvolumes. De elasticiteit van de vraag wordt bepaald 
door de artsen, vermits de patiënt niet zelf een geneesmiddel kiest maar de keuze van de 
voorschrijver moet volgen. De maximumprijs van een geneesmiddel wordt door de overheid 
bepaald en niet door het spel van vraag en aanbod.

De prijsbepaling kan ook voortvloeien uit de prijsstrategie die de firma wil volgen bij de 
lancering van een nieuw geneesmiddel op de Belgische markt. Als de firma opteert voor 
een marketingstrategie die erop gericht is de markt te veroveren, zal ze een lagere prijs han-
teren dan de prijs die concurrenten vragen voor vergelijkbare bestaande geneesmiddelen. 
Opteert de firma voor een aligneringsstrategie, dan zal ze eenzelfde prijs hanteren als de 
concurrentie en met een afroomstrategie zal ze een hogere prijs vragen dan de concurrentie 
omdat het geneesmiddel een meerwaarde biedt in vergelijking met bestaande vergelijkbare 
producten, of een therapeutisch voordeel inhoudt voor de patiënt in termen van bijwerkin-
gen of levenskwaliteit.

Welke moeilijkheden doen zich voor bij een prijsbepaling?

• Het gaat erom een eerste prijs te plakken op een nieuw geneesmiddel, vooral als het gaat 
om een innoverend product (nieuw actief bestanddeel en nieuwe therapeutische indica-
tie). Welk rekenkundig verband kan tot stand worden gebracht als het erom gaat de prijs 
te bepalen van een nieuw geneesmiddel dat in België nog niet gecommercialiseerd is?

• De toerekening van de vaste en indirecte kosten wordt overgelaten aan de firma, die 
daarvoor een eigen verdeelsleutel gebruikt. Die is moeilijk vast te stellen en komt vrijwel 
niet naar voren uit de algemene boekhouding en valt op basis daarvan ook moeilijk te 
ramen. De kosten in kwestie kunnen worden ingeschat op basis van een beheersboek-
houding (algemene en analytische boekhouding) voor bestaande producten. De ver-
deelsleutel kan soms toegepast worden voor nieuwe producten, maar dat is geen vast-
staande regel.

• De variabele en directe kosten variëren naargelang de geproduceerde volumes en bij 
geneesmiddelen die nog nooit gecommercialiseerd werden kan het productievolume 
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niet worden opgespoord op basis van de algemene boekhouding op het moment van de 
prijsbepaling. De kosten in kwestie worden dus geraamd en de mogelijkheid bestaat dat 
ze niet overeenstemmen met de realiteit zoals die achteraf naar voren komt uit de be-
heersboekhouding. Het is inderdaad zo, zoals het Rekenhof benadrukt, dat de kostprijs 
per eenheid van een product varieert naargelang de verkochte hoeveelheden, maar er 
valt niettemin op te merken dat bij een prijsbepaling de verkochte hoeveelheden niet 
gekend zijn en slechts geraamd kunnen worden.

• De meeste geneesmiddelen die in België op de markt zijn, worden ingevoerd. Slechts 
een klein deel wordt geheel of gedeeltelijk in België geproduceerd of gefabriceerd. Bij in-
gevoerde geneesmiddelen wordt een groot deel van de aankoopkosten (de aankoopprij-
zen) en in voorkomend geval de transferkosten, door de moedermaatschappij bepaald. 
De transferkosten zijn de kosten voor het transfereren van een goed of een dienst tus-
sen twee entiteiten van eenzelfde groep. Het bepalen van de transferkosten kan onder 
meer om fiscale redenen leiden tot over- of onderfacturering. Hoeveel transparantie is 
er mogelijk in de koop- of aanschaffingsprijs, de transportkosten, de bevoorradings-
kosten enz. die vervat zijn in de prijsstructuur die door de firma wordt meegedeeld? De 
reglementering op de prijzen verplicht de firma’s niet verantwoordingsstukken voor te 
leggen. Moeten de componenten van de aankoopprijs worden verantwoord door middel 
van bewijsstukken zoals facturen?

• Als het om een innoverend geneesmiddel gaat en er geen vergelijkbare concurrerende 
geneesmiddelen bestaan op de Belgische markt, dan houdt de Prijzendienst rekening 
met de prijzen die gehanteerd worden in andere EU-lidstaten waar het product wel is 
gecommercialiseerd, en maakt daar vergelijkingen mee. Alle firma’s die in België een 
prijsbepaling aanvragen, zijn verplicht die informatie mee te delen. De Prijzendienst be-
schikt inmiddels over een aantal kanalen om te weten te komen welke prijzen de andere 
reguleringsinstanties in de EU toepassen. Niet alle landen publiceren die informatie 
echter. Het Rekenhof is tijdens zijn audit te weten gekomen dat in 2005 een netwerk op 
Europees niveau werd gecreëerd op aansturen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
dat tot doel heeft een database aan te leggen over de prijzen en de terugbetalingen van 
geneesmiddelen in de EU-landen binnen het RIZIV (cf. p. 34 en 35). Het spreekt voor 
zich dat de Prijzendienst de door de firma’s meegedeelde informatie over de EU-prijzen 
makkelijker zou kunnen controleren als hij toegang had tot die database. Er zal contact 
worden opgenomen met het RIZIV om toegang tot de database te regelen.

Firma’s die een prijsbepaling aanvragen, zijn krachtens de reglementering op de prijzen 
verplicht hun jaarrekeningen van de laatste drie jaar voor te leggen. Het gaat om rekenin-
gen (balansen en resultatenrekeningen) uit de algemene boekhouding die het resultaat van 
de firma bepaalt, met name de winst of het verlies. De reglementering op de prijzen om-
vat geen bepalingen die de firma’s verplichten om elementen uit de beheersboekhouding 
(analytische boekhouding) mee te delen, aan de hand waarvan de verschillende kosten 
van de firma beter te identificeren zijn of kan worden uitgemaakt in hoeverre een product 
bijdraagt tot het resultaat van de firma. De analytische boekhouding maakt het mogelijk 
de componenten van het resultaat van een jaar te identificeren, te waarderen en te inter-
preteren. Ze koppelt elk product aan de bijbehorende kosten, ongeacht of die dateren van 
tijdens het boekjaar of van tevoren. Ze deelt de resultaten in per beslissingscentrum of per 
lijn van activiteiten. Inzicht hebben in de kostenvorming binnen de firma-afdeling waartoe 
het geneesmiddel behoort waarvoor een prijsbepaling werd aangevraagd, kan essentieel 
zijn bij de prijsbepaling. Op het moment van de aanvraag tot prijsbepaling en de bepaling 
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van de maximumprijs door de overheid, zijn alle kostenelementen echter nog niet gekend 
en dus worden ze geraamd.

De methode van de volledige kosten die uit de analytische boekhouding naar voren komen, 
is een middel om toezicht te houden op het kostenbeheer en is een mogelijke invalshoek 
om de verkoopprijs te bepalen van een nieuw product zonder enige referenties of gecom-
mercialiseerde equivalenten. Het vergt echter een zware en intensieve inspanning om die 
methode uit te bouwen. Kosten uitsplitsen is niet eenvoudig. De toerekening van kosten is 
subjectief en kan altijd worden betwist. Soms zijn er externe kosten (van buiten de moeder-
maatschappij) die onmogelijk te controleren of te beheersen zijn. Bovendien zijn sommige 
kosten, zoals de variabele en de directe kosten, niet gekend op het moment dat de eerste 
prijs moet worden bepaald en dus worden ze geraamd.

De kostencontrole in de analytische boekhouding is veeleer een controle a posteriori op 
basis waarvan kan worden bepaald of de prijs die eerst werd vastgelegd nog standhoudt na 
de analyse van de directe, indirecte, variabele en vaste kosten en rekening houdend met de 
effectieve verkoopvolumes in de loop van een boekjaar. Zo kan de reële eenheidsprijs van 
een bepaalde verpakking worden benaderd op basis van de omzet die voor de verpakking 
in kwestie werd gerealiseerd.

Er moet ook worden opgemerkt dat niet alle firma’s een analytische boekhouding voeren 
als controlemiddel.

2.3. In verband met de kritiek van het Rekenhof over de winstmarge (p. 35) worden de vol-
gende bevindingen geformuleerd:

De realiteit van de marge die de firma vermeldt in de prijsstructuur, wanneer ze een prijs-
bepaling aanvraagt, is ook moeilijk op voorhand te controleren want op dat moment is het 
product nog niet te koop. De realiteit van de marge die de firma vraagt kan ook alleen a 
posteriori gecontroleerd worden, te weten zodra de verpakkingen in België op de markt 
komen en er informatie beschikbaar is over de reële verkoopvolumes.

2.4. In verband met de kritiek van het Rekenhof over de concurrentievoorwaarden (p. 35) 
worden de volgende bevindingen geformuleerd:

Zoals al werd uiteengezet (cf. supra), vormen de prijzen in de andere EU-lidstaten niet de 
belangrijkste of de enige referentie bij het bepalen van een maximumprijs in België, zoals 
het Rekenhof beweert (cf. p. 35). Als er in België een vergelijkbaar product bestaat, kan de 
prijs daarvan ook als referentie dienen bij vergelijkbare behandelingskosten en een verge-
lijkbare behandelingsduur. De prijzen die in andere EU-landen worden toegepast dienen 
hoofdzakelijk als referentie voor nieuwe geneesmiddelen waarvoor in België geen equiva-
lent bestaat (nieuw actief bestanddeel en nieuwe therapeutische indicatie).

Anderzijds stelt het Rekenhof dat firma’s de referentielanden vrij kunnen kiezen (EU-
landen waarvoor prijsinformatie werd bekomen voor een identieke verpakking), maar dat 
klopt niet. De firma’s zijn immers verplicht die informatie mee te delen voor alle landen 
waar al een prijs werd bepaald voor het geneesmiddel in kwestie. De EU-landen en de prijs 
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in elk land worden wel degelijk vermeld in de aanvragen tot prijsbepaling, als die gegevens 
bekend zijn.

Er valt echter op te merken dat, voor innoverende geneesmiddelen, de registraties veelal 
gecentraliseerd gebeuren op Europees niveau, en België is soms één van de eerste landen 
waar de firma’s een aanvraag indienen, waardoor moeilijk een vergelijking kan worden ge-
maakt met andere EU-landen waar nog geen prijs is vastgesteld. In dat geval kunnen de fir-
ma’s uiteraard geen informatie verstrekken over de prijzen in andere landen, maar de prijs 
in België zal dan als referentie dienen voor die andere landen. Wanneer een dossier geen 
melding maakt van prijzen in andere EU-landen, wil dat zeggen dat daar nog geen prijzen 
zijn vastgesteld. Als er geen referentie is in België (geen equivalenten), noch in andere EU-
landen, kan de prijs die in België gevraagd wordt hoger uitvallen dan de prijzen die daarna 
in andere EU-landen wordt vastgesteld, maar dat is niet systematisch het geval.

Daarom bepaalt artikel V.14 van het Wetboek Economisch Recht dat aan de firma’s ge-
vraagd kan worden om achteraf de prijzen mee te delen die in de andere EU-landen worden 
toegepast. Die maatregel kan al dan niet in de lijn liggen van de maatregel die de wetgever 
nam in het kader van de programmawet van 22 juni 2012 en die door het Rekenhof ter 
sprake wordt gebracht op p. 36. De minister van Economie mag in dat geval prijsaanpassin-
gen doorvoeren op basis van de prijzen in de andere EU-landen of op basis van de manier 
waarop die prijzen evolueren. Momenteel is het zo dat het RIZIV de prijzen die de firma’s 
meedelen voor geneesmiddelen waarvan het actieve bestanddeel al meer dan vijf jaar maar 
nog geen twaalf jaar terugbetaalbaar is (nog beschermd door een patent) en die in zes EU-
landen worden gehanteerd, aan de Prijzendienst van de FOD bezorgt. Volgens het Reken-
hof zou het RIZIV de vergoedingsbasis hebben teruggeschroefd voor geneesmiddelen die in 
België duurder zijn dan in de EU en dat zou prijsdalingen impliceren. Het gaat dus om een 
maatregel die kadert in de bezuinigingsstrategie. De Prijzendienst van de FOD heeft daar 
geen weet van. De minister van Economie heeft van zijn kant nog geen specifieke maatre-
gelen genomen om de prijzen te drukken. De wettelijke basis die hem toelaat dat te doen, is 
vervat in artikel V.14 van het Wetboek Economisch Recht maar de uitvoeringsmaatregelen 
ontbreken nog om een eventuele prijsdaling te kunnen doorvoeren. Er wordt echter aan 
gewerkt en de uitvoeringsmaatregelen zouden klaar moeten zijn tegen eind 2013.

De Prijzendienst is bovendien niet op de hoogte van de suggesties die de Prijzencommissie 
voor de Farmaceutische Specialiteiten daaromtrent nuttig acht en formuleert, waarnaar het 
Rekenhof verwijst (p. 36).

2.5. In verband met de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof (p. 36 en 37) worden 
de volgende bevindingen geformuleerd:

Het Rekenhof wekt de indruk dat de maximumprijzen die de minister van Economie be-
paalt, uitsluitend getoetst worden aan gemiddelde EU-prijzen, eventueel door de uitersten 
te elimineren, wat een verkeerd of een partieel beeld geeft van de realiteit. Zoals al werd 
uiteengezet, kunnen de EU-prijzen als referentie dienen wanneer ze kunnen worden mee-
gedeeld omdat ze al in andere EU-landen werden verkregen, maar er spelen ook nog andere 
factoren bij de bepaling van de maximumprijzen. Zo is er de prijsstructuur (waarvan de 
betrouwbaarheid onzeker is wanneer een maximumprijs moet worden bepaald voor een 
geneesmiddel dat nog niet op de markt is in België), maar ook de prijs van geneesmiddelen 
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die vergelijkbaar worden geacht voor vergelijkbare behandelingen en die al op de Belgische 
markt zijn en als referentie fungeren. Anderzijds, zoals al werd uiteengezet, zijn de gege-
vens over de kostprijs niet allemaal te controleren op het moment dat de maximumprijs 
wordt bepaald, want het geneesmiddel is dan nog niet te verkrijgen op de Belgische markt. 
De elementen in verband met de kostprijs kunnen worden gecontroleerd in het kader van 
een beheerscontrole achteraf, via een analytische boekhouding, maar die is niet wettelijk 
verplicht.

De prijzen die in andere EU-landen gehanteerd worden, kunnen als referentie dienen om 
prijzen te bepalen in België maar het is ook niet dé ideale referentie vermits de markt- en de 
terugbetalingsvoorwaarden niet vergelijkbaar zijn of verschillen van land tot land. Ander-
zijds oefenen niet alle EU-landen op dezelfde manier toezicht uit op de prijzen: sommige 
landen zoals België controleren de prijzen liefst vooraf, terwijl andere, meer liberale landen 
opteren voor een prijscontrole a posteriori. Het zou echter nuttig zijn toegang te hebben 
tot de database met EU-prijzen die binnen het RIZIV wordt uitgebouwd. Er zal daarover 
contact worden opgenomen met het RIZIV.

Het is des te moeilijker een maximumprijs te bepalen in België omdat sommige firma’s die 
op de Belgische markt actief zijn, multinationals zijn die werken met verdelers of wettelijke 
vertegenwoordigers. De elementen in verband met de aankoopkosten, de invoerkosten, de 
transportkosten en de transferkosten worden dan niet in België bepaald en zijn dus moei-
lijk te controleren. De analytische boekhouding kan worden gebruikt om a posteriori de 
transparantie van de gevraagde prijzen en de bekomen prijzen te verifiëren en uiteindelijk 
de prijzen die effectief worden toegepast, maar ze is niet altijd nuttig om vooraf een maxi-
mumprijs te bepalen. Bovendien zijn firma’s niet verplicht om een analytische boekhouding 
te voeren en doen ze dat ook niet allemaal. Anderzijds zijn het niet enkel de grote onderne-
mingen en de multinationals die prijsbepalingen aanvragen voor geneesmiddelen die ze in 
België op de markt willen brengen. Ook meer kleinschalige structuren dienen aanvragen 
in. Het voeren van een analytische boekhouding bij wijze van controlemiddel is echter een 
zware belasting en vergt zowel financiële middelen als gekwalificeerd personeel.

De uitvoeringsmaatregelen die vervat zijn in artikel V.14 van het Wetboek Economisch 
Recht zouden firma’s verplichten om de prijzen die in andere EU-landen gehanteerd wor-
den, mee te delen aan de minister van Economie. De landen in kwestie moeten nog gepreci-
seerd worden. In het kader van de programmawet van 22 juni 2012 heeft de wetgever slechts 
een consensus weten te bereiken voor zes EU-landen en voor een deel van de geneesmidde-
len die in België worden verkocht. Die informatie uitbreiden tot alle geneesmiddelen, zoals 
het Rekenhof voorstelt, is om te beginnen niet nuttig want het RIZIV heeft al maatregelen 
geïntroduceerd voor een lineaire daling van de vergoedingsbasis en dus legt het RIZIV prij-
zen op voor bepaalde geneesmiddelen waarvan het actieve bestanddeel al meer dan twintig 
jaar bestaat. Bovendien houdt zo’n uitbreiding een zware administratieve belasting in voor 
de firma’s en moet de overheid dan de meegedeelde gegevens en de resultaten analyseren, 
wat ook heel wat werk en inzet van personeel impliceert. Het zou wel haalbaar en meer 
realistisch zijn voor een aantal, nog te bepalen groepen van geneesmiddelen een beperkte 
analyse te maken van de prijzen die in andere, eveneens nog te bepalen EU-landen worden 
toegepast en van de manier waarop ze evolueren.



TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN / 171

3.  Over de aanbevelingen van het Rekenhof i.v.m. de prijsbepaling en het bepalen 
van de vergoedingsbasis (p. 109)

Het bepalen van de prijzen is een bevoegdheid van de minister van Economie. Het bepalen 
van de vergoedingsbasis is een bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken.

10. Hoe kan de juistheid en de betrouwbaarheid worden opgeschroefd van de gegevens die 
de FOD Economie gebruikt om prijzen van geneesmiddelen te bepalen?

Het Rekenhof pleit voor een betere controle van de kosten in de prijsstructuur, door een 
koppeling te maken met de boekhouding. Zoals al werd uiteengezet, zijn farmaceutische 
firma’s verplicht hun jaarrekeningen van de laatste drie jaar voor te leggen, en meer bepaald 
de balans en de resultatenrekening. Omdat het geneesmiddel nog niet op de Belgische 
markt is op het moment dat de prijsbepaling wordt aangevraagd, is het onmogelijk de link 
te maken tussen die jaarrekeningen en de kosten die vooraf worden bepaald in een door 
de firma voorgelegde prijsstructuur. Met de algemene boekhouding die de firma’s moeten 
voorleggen (balans en resultatenrekening) is dat helemaal onbegonnen werk. Een koppe-
ling maken met een analytische boekhouding, zoals het Rekenhof voorstelt, kan helpen 
maar is geen wondermiddel, zoals blijkt uit de volgende argumentatie.

1.   Een analytische boekhouding is een middel om controles a posteriori uit te voeren. 
Ze maakt het mogelijk prijsaanpassingen door te voeren op basis van een benade-
ring van de directe, indirecte, vaste en variabele kosten. Ze maakt het ook mogelijk 
de marge in te schatten op basis van de omzet die een product oplevert. Maar wan-
neer op voorhand een prijs moet worden bepaald, verstrekt een analytische boek-
houding slechts gedeeltelijke informatie en informatie via extrapolatie. Veel reële 
cijfers ontbreken en worden dus geraamd.

2.   Een analytische boekhouding is een log en duur controlemiddel. Firma’s zijn niet 
verplicht een analytische boekhouding te voeren en ze is dus niet eisbaar. Boven-
dien zijn het niet enkel de grote ondernemingen en de multinationals die een prijs-
bepaling vragen. Ook meer kleinschalige structuren dienen aanvragen in en zij 
voeren niet noodzakelijkerwijze een analytische boekhouding. Dat betekent echter 
niet dat de opmerking van het Rekenhof over het nut van een analytische boek-
houding voor een beleid inzake het bepalen van de prijzen en de vergoedingsbasis 
wordt verworpen. Er zou kunnen worden nagedacht over de mogelijkheid om de 
analytische boekhouding in bepaalde gevallen verplicht te maken, rekening hou-
dend met de moeilijkheden die dat zal opleveren voor kleinere structuren en on-
dernemingen.

3.   Wat de controle betreft van de door firma’s aangeleverde gegevens, is voorzien om 
in een koninklijk besluit tot uitvoering van Boek V van het Wetboek Economisch 
Recht op te nemen dat op het moment dat een prijsbepaling wordt gevraagd, er 
verantwoordingsstukken en/of boekhoudkundige documenten kunnen worden 
geëist. De koninklijke uitvoeringsbesluiten voor de afdeling Geneesmiddelen van 
Boek V worden momenteel uitgewerkt en zouden eind 2013 klaar moeten zijn.

4.   Wat de EU-prijzen betreft die door firma’s worden meegedeeld, die zouden mak-
kelijker kunnen worden getoetst als toegang wordt verleend tot de database van 
EU-prijzen van het RIZIV. Er zal aan het RIZIV worden gevraagd om toegang te 
verlenen tot die database.
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11. Beter toezien op de prijzen die de firma’s effectief hanteren om te vermijden dat de ziek-
teverzekering onwettelijke distributiemarges van groothandelaars en apothekers zou fi-
nancieren, d.w.z. marges die hoger zijn dan de maxima die door de minister van Economie 
zijn bepaald

Het gaat om een controle die door de directie Controle en Bemiddeling a posteriori moet 
worden uitgevoerd en niet op het moment dat de maximumprijs van het geneesmiddel 
wordt bepaald. Het gaat erom de prijs te controleren die de farmaceutische firma effec-
tief aan de groothandelaars factureert, want die gefactureerde prijs is niet noodzakelij-
kerwijze de toegestane maximumprijs of de prijs die de firma naar eigen zeggen effectief 
hanteert, maar de prijs die in fine gefactureerd wordt rekening houdend met kortingen en/
of prijsverminderingen die de firma aan groothandelaars toekent in het kader van marke-
tingstrategieën, hetzij om het geneesmiddel te promoten, hetzij om grote hoeveelheden aan 
de man te brengen. Als een farmaceutische firma een geneesmiddel factureert aan lagere 
prijs, moet dat de publieksprijs drukken (de verkoopprijs in de apotheek) en die wordt deels 
door het RIZIV gefinancierd via terugbetalingen, want de patiënt betaalt enkel het remgeld. 
Groothandelaars en apothekers verrekenen die kortingen echter niet altijd in de publieks-
prijs. Apothekers factureren aan het RIZIV de maximale publieksprijs die overeenstemt met 
de maximale verkoopprijs van de firma en niet met de verkoopprijs die de firma effectief 
factureert, rekening houdend met eventuele prijsverminderingen. Op die manier kan het 
zijn dat het RIZIV onwettelijke distributiemarges financiert.

12. Bij de FOD Economie werk maken van een opvolging van de EU-prijzen voor alle genees-
middelen, gedurende de volledige periode dat ze op de markt zijn

Artikel 14 van Boek V voorziet in die opvolging.

Wat het Rekenhof aanbeveelt, is echter weinig realistisch. Het is ondenkbaar in de Mi-
nisterraad een consensus te bereiken over de verplichting om firma’s alle prijzen van alle 
geneesmiddelen voor alle EU-landen te laten meedelen: in het kader van de programma-
wet van 22 juni 2012 heeft de wetgever verkregen dat die verplichting zou gelden voor zes 
landen. De minister van Economie zou daar nog andere landen aan kunnen toevoegen, 
maar welk nut heeft het de prijzen te kennen in 27 landen met markten en terugbetalings-
mechanismen die niet te vergelijken zijn met de Belgische? Anderzijds rijst de vraag of die 
maatregel echt alle geneesmiddelen moet beogen die in België op de markt zijn. Dat is een 
gigantisch werk, zowel voor de firma’s in termen van administratieve belasting, als voor de 
overheid die de gegevens moet analyseren. Bovendien is het nut van zo’n uitgebreide opvol-
ging niet aangetoond, want bij talloze groepen van geneesmiddelen is de vergoedingsbasis 
op bevel van het RIZIV al teruggeschroefd en zij hebben dus impliciet een prijsdaling on-
dergaan waardoor ze goedkoper zijn dan in de andere EU-landen.

Een opvolging van de prijzen in andere EU-landen dan de zes die de wetgever heeft opgeno-
men in de programmawet van 22 juni 2012 en voor bepaalde groepen van geneesmiddelen, 
valt dus te overwegen. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op de geneesmiddelen 
waarvan het actieve bestanddeel al langer dan vier of vijf jaar, maar nog geen twaalf jaar 
bestaat, vermits de overheid op dit moment geen prijsdalingen oplegt in die groep.
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13. Een informatie-uitwisseling tot stand brengen tussen de FOD Economie en de CTG

Er wordt al informatie uitgewisseld tussen de FOD Economie en de CTG. De FOD is lid 
van de CTG. De CTG bezorgt de FOD haar wetenschappelijke evaluatieverslagen, haar ver-
slagen over therapeutische verbeteringen ten opzichte van bestaande geneesmiddelen die 
gebruikt worden voor vergelijkbare behandelingen, en haar verslagen over de kostprijs van 
behandelingen. De firma’s moeten de beslissing van de minister over de toegestane maxi-
mumprijs meedelen om de procedure voor de terugbetalingsaanvraag te kunnen voortzet-
ten bij het RIZIV. De toegestane maximumprijs moet vooraf worden meegedeeld om de 
terugbetalingsprocedure te kunnen afhandelen. Bovendien wordt de gevraagde prijs al bij 
de FOD aan een economische analyse onderworpen. Enkel de controle van de gegevens 
die de firma’s aan de FOD meedelen, kan worden aangescherpt. Anderzijds rijst de vraag 
waarom het RIZIV nogmaals een kostenanalyse zou moeten uitvoeren. Dergelijke analyses 
vallen buiten het bevoegdheidsdomein van die entiteit en ze zou op dezelfde moeilijkheden 
stuiten als de FOD.
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