


1,3 miljard €
Door de verplichte prijsdalingen 

voor off-patent geneesmiddelen, 

wordt in de periode 2019-2023 

naar schatting 1,3 miljard € 

bespaard. (Bron: pharma.be)

12,6%
Het budget voor 

geneesmiddelen in het globale 

RIZIV gezondheidszorgbudget 

bedragen 12,6% in 

2019 (exclusief BTW en 

distributiekosten). Dit is een 

daling t.a.v. 2015 toen het 

aandeel 13% bedroeg.   
(Bron: pharma.be op basis van RIZIV-cijfers)

365 €
De kosten van geneesmiddelen 

per hoofd van de bevolking 

stijgen nauwelijks: van 

350 € in 2015 tot 365 € in 

2018. (Bron: pharma.be op basis 

van RIZIV en Statbel-cijfers)

945 
miljoen €

De farmaceutische industrie 

zal in 2019 aan het RIZIV naar 

schatting 945 miljoen € 

betalen aan  omzetheffingen 

en compensaties in het kader 

van conventies. Dit is bijna een 

verdrievoudiging ten opzichte 

van 2015 (335,6 mio €). 
(Bron: pharma.be op basis van RIZIV)

11,3% 
De farmaceutische industrie 

zal in 2019 aan het RIZIV 

naar schatting 11,3% 

omzetheffingen betalen. 
(Bron: pharma.be op basis van RIZIV)

146 €
Volgens het laatst beschikbare 

huishoudbudgetonderzoek 

besteedde de Belg in 2016 

gemiddeld 146 € aan 

geneesmiddelen (terugbetaalde 

en niet-terugbetaalde). 
(Bron: STATBEL – Huishoudbudgetonderzoek)

41 €
Gemiddeld gaf elke Belg in 

2018 235 € uit in de apotheek. 

41 € had betrekking op 

terugbetaalde geneesmiddelen, 

92 € op niet terugbetaalde 

geneesmiddelen en 102 € op 

niet-geneesmiddelen. (Bron: pharma.

be op basis van IQVIA selling out data)

< 1 € per dag
90% van de terugbetaalbare 

geneesmiddelen die worden 

afgeleverd in de gewone 

apotheek kosten aan het 

RIZIV minder dan 1 € 

per dag. (Bron: RIZIV)

250 dagen
Gemiddeld verstrijken er 250 

dagen tussen de indiening van 

een terugbetalingsaanvraag en 

het effectief in werking treden 

van de terugbetaling. Hierbij 

werden eventuele perioden van 

schorsing van de procedure mee 

in rekening genomen. (Bron: RIZIV 

MORSE-rapport, gegevens tot 2016)

118
Vandaag worden in ons 

land 3.105 geneesmiddelen 

terugbetaald. 118 

geneesmiddelen zijn 

terugbetaalbaar via een 

conventie die getekend 

werd tussen april 2010 en 

december 2016. (Bron: RIZIV)

De netto uitgaven voor geneesmiddelen* stegen 

in de periode 2012 tot 2018 met 7,4% terwijl de andere uitgaven 

voor gezondheidszorg van het RIZIV met 16% stegen. 

WIST-JE-DATJE

*rekening houdend met de 
heffingen, de clawback taks en de 
terugstortingen in het kader van 
conventies. (Bron: pharma.be op 
basis van permanente audit RIZIV)

Andere uitgaven RIZIV 
behalve geneesmiddelen

116%

Netto uitgaven 
geneesmiddelen

107,4%

120%

115%

110%

105%

100%

95%
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Hoeveel betaalt de patiënt 
voor zijn geneesmiddel?

De patiënt betaalt bij terugbetaalde geneesmiddelen enkel het remgeld.  

De hoogte van het remgeld verschilt naargelang: 

1.  De patiënt een gewone verzekerde of een preferentiëel verzekerde is 

(persoon die geniet van een sociale uitkering of persoon met een laag inkomen). 

2.  De terugbetalingscategorie van het geneesmiddel (A, B, C).

3.  De patiënt gehospitaliseerd is of niet. 

De terugbetalingscategorie hangt af van het sociaal en therapeutisch belang van het genees-

middel: de levensreddende geneesmiddelen behoren tot categorie A waarvoor de patiënt geen rem-

geld betaalt. Voor de categorieën B en C is er een remgeld, uitgedrukt als een percentage van de 

prijs, maar met een maximum.

Vitale
geneesmiddelen

vb. kanker,
insuline, HIV

Andere
geneesmiddelen
vb. maagzuurremmers

Belangrijke
geneesmiddelen

maar geen direct levensgevaar
vb. cardio, antidepressiva,

astma en antibiotica

Cat.A Cat.CCat.B

GEHOSPITALISEERDE
PATIËNT 0,62€ / dag

max
12,1€

max

8€
max

15€
max

9,9€
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12,1 € max9,9€
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15 €0 € 0 €

0 €0€

Maximum prijs voor
preferentieel verzekerde*
± 1 op 3 mensen

Maximum prijs voor
gewoon verzekerde*
± 2 op 3 mensen 

DE FACTUUR

Gewoon

Preferentieel

REMGELD

In de laatste 10 jaar daalde het
persoonlijk aandeel van de 
patiënt (remgeld) bij de apotheker
met 25% of 148 miljoen€.

-25%

Bron: farmanet



De maximumfactuur (MAF): wanneer de som 

van alle remgelden voor geneesmiddelen en an-

dere geneeskundige zorgen een bepaald bedrag 

overschrijdt, worden de bijkomende remgelden 

terugbetaald aan de patiënt. De MAF wordt be-

rekend per gezin. 

Voor patiënten die het statuut “chronische 

aandoening” hebben, is dit maximumbedrag 

lager. Het ziekenfonds staat in voor de automa-

tische toepassing van de MAF.

Het bijzonder solidariteitsfonds beslist geval 

per geval over terugbetaling.

MAXIMUMFACTUUR
Remgeld wordt terugbetaald indien 
plafondbedrag in kalenderjaar wordt 
overschreden voor gezinnen.

BIJZONDER
SOLIDARITEITSFONDS
Vangnet voor patiënten met zeer ernstige 
aandoening waarvoor behandeling niet 
wordt terugbetaald en bijzonder duur is.

STATUUT CHRONISCHE 
AANDOENING
Patiënten met dit statuut krijgen 
automatisch lagere maximale remgelden en 
derde betalersregeling.



Wat is een 
"goedkoop geneesmiddel?"

Doel? Hoe?

”GOEDKOPE GENEESMIDDELEN”
ZORGEN VOOR EEN DUURZAAM
GENEESMIDDELENBUDGET

Voorschrijven
”goedkope
geneesmiddelen”
aanmoedigen

Prijsconcurrentie
uit-patent markt
stimuleren

Rx

Wat?

Uniek in
Europa

Kunnen ”goedkope 
geneesmiddelen” zijn:

Het ”goedkoopste geneesmiddel” zet de maatstaf voor de andere 
geneesmiddelen om ook als 'goedkoop' in aanmerking te komen:

Huisartsen moeten minstens 60%*
“goedkope geneesmiddelen”
voorschrijven

60%

* andere percentages voor specialisten

5.271 
(RIZIV, mei 2019)

ORIGINEEL GENERIEK BIOSIMILAIR

Als er te weinig alternatieven in de 5% vork zijn, dan zijn de 2 eerstvolgende 
alternatieven tot max. 10% boven de prijs van het ”goedkoopste geneesmiddel” 
ook ”goedkope geneesmiddelen”

presentaties van "goedkope 
geneesmiddelen" wat overeenstemt 
met 50% van het totaal aantal 
presentaties van terugbetaalde 
geneesmiddelen in België.

5%

10%

€

Een dynamisch en 
concurrentieel systeem: 
Als het ”goedkoopste geneesmiddel” in prijs daalt, 
dan worden andere geneesmiddelen gestimuleerd 

om mee verder te dalen in prijs, 
zoniet verliezen ze het statuut 

”goedkoop geneesmiddel”

Als er naast het ”goedkoopste geneesmiddel” minstens 2 alternatieven te vinden 
zijn in de prijsvork van 5% boven de prijs van het ”goedkoopste geneesmiddel”, 
dan zijn alle alternatieven binnen deze 5% vork ”goedkope geneesmiddelen”

prijs ”goedkoopste 
geneesmiddel”

€



55,0

2017

60,4

11-2018 D 
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NL

72

DK

61

A

53
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49
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48
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30

CH

22

B

60,4

I

19

50,9

2015

54,2

2016

49% van de ”goedkope
geneesmiddelen” zijn
originele geneesmiddelen
(uitgedrukt in omzet,
maart 2019, pharma.be)

marktaandeel ”goedkope 
geneesmiddelen” stijgt 

(% uitgedrukt in volume, 
Farmanet)

België doet 
het goed 
vergeleken met 
andere landen 

”Goedkope geneesmiddelen” hebben
een steeds groter marktaandeel

Impact?

marktaandeel generische 
geneesmiddelen (% uitgedrukt in volume, 

OESO 2017) voor België: marktaandeel 
”goedkope geneesmiddelen”

(%, uitgedrukt in volume, Farmanet)



De verplichte prijsdalingen 
van een geneesmiddel: 
hoe werkt dat?

Hoe evolueert de prijs van een geneesmiddel?

TIJD

Biologische geneesmiddelen

ingevoerd in 2016 en verstrengd in 2019

bij komst generisch alternatief 

Ingevoerd in 2018

bij komst van biosimilair alternatief

UIT-PATENT
PERIODE

IN-PATENT
PERIODE

Patentverval

Biologische geneesmiddelen
Verplichte prijsdalingen nadat molecule
12, 15 en 18 jaar is terugbetaald

Klassieke geneesmiddelen
Verplichte prijsdalingen nadat molecule
12 en 15 jaar is terugbetaald

TIJD

12 jaar 15 jaar 18 jaar

TOT

-38%

TOT
-27%

-17%

Verplichte prijsdalingen nadat patent is vervallen

UIT-PATENT
PERIODE

IN-PATENT
PERIODE

MET
generisch

of biosimilair 
alternatief

ZONDER
generisch

of biosimilair
alternatief

Klassiek geneesmiddel
tot

-65%

de patentcli�

tot

-38%

de biocli�

TIJD

PRIJSREGULERING

PRIJSCONCURRENTIE

OFF PATENTIN PATENT PERIODE 

Patent verval



Wie bepaalt de prijs 
van een geneesmiddel?

Het proces waarbij de prijs bepaald wordt, is strikt bij wet 
geregeld.

De farmaceutische sector is de laatste 

sector die op federaal beleidsniveau nog onderworpen 

is aan een systeem van voorafgaande prijscontrole.

WIST-JE-DATJE

geeft advies over de (maximum) prijs rekening
houdende met verschillende parameters

FOD Economie

3 ZIEKENFONDSEN  3 VAKBONDEN  4 INDUSTRIE
2 APOTHEKERS  1 GROOTHANDEL

1 FAGG  1 RIZIV

PRIJZENCOMMISSIE

Bij de aanvraag voor een prijs dient 

de onderneming een prijsdossier in.

De Prijzendienst onderzoekt het 

dossier en kan indien nodig toegang 

tot de boekhouding van de onderne-

ming vragen. De Prijzendienst stelt 

het dossier voor aan de Prijzen-

commissie. Op basis van de mening 

van de 15 leden van de Prijzencom-

missie formuleert de Prijzendienst 

een advies aan de Minister van 

Economische Zaken die beslist. 

De vastgestelde prijs is een maxi-

mumprijs die vervolgens als refe-

rentie gebruikt wordt in de terugbe-

talingsdiscussie binnen het RIZIV.

Prijsvoorstel

Kapitaalkosten
- Opbrengsten voor 
   alternatieve investeringen
- Kosten om risicokapitaal 
   aan te trekken of kosten 
   om risico te vergoeden

Risico's tijdens de 
ontwikkeling van 
geneesmiddelen

Medische 
Noodzaak

Herinvesteren 
in nieuwe 

behandelingen 

Aantal 
betrokken
patiënten

Waarde voor 
- Patiënt
- Gezondheidszorg-
   systeem
- Maatschappij 

Onderneming
Maakt een prijsvoorstel rekening

houdende met verschillende factoren

FOD Economie Riziv

Hoe wordt de prijs van nieuwe geneesmiddelen bepaald?

–NEW– 

Prijzendienst kan 

toegang tot de 

boekhouding van 

de onderneming 

vragen



Bijlage bij het K.B. van 10 april 2014 tot vaststelling van de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten 
voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, 
prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met 
geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en 
grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht.

INDUSTRIËLE KOSTPRIJS COMMERCIALISERINGSKOSTPRIJS

Wat moet een prijsdossier omvatten?
(bv. geneesmiddel geproduceerd in België)

FINANCIËLE KOSTEN

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Andere productie kosten

+ analyse + afschrijvingen

Lonen, wedden & sociale lasten

van de productie

Conditioneringskosten

Kosten grondsto�en

Lonen & sociale lasten

Algemene kosten

Medische informatie

Andere verkoopkosten

Hoeveel kosten
concurrerende
geneesmiddelen?

Vergelijken met de

prijs in België van

vergelijkbare

geneesmiddelen

Hoeveel kost het
geneesmiddel in
andere landen?

Vergelijken met de

prijs in de andere

EU-landen

FOD Economie

DE PRIJZENDIENST KAN STEEDS BIJKOMENDE INFORMATIE OF TOEGANG TOT DE BOEKHOUDING VRAGEN

Formulier kostprijsstructuur

IN BELGIE GEPRODUCEERDE GENEESMIDDELEN
Industriële kostprijs met uitsplitsing van de samenstelling van de industriële kostprijs

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Andere productiekosten + analyse + afschrijvingen

Lonen, wedden en sociale lasten van de productie

Conditioneringskosten 

Kosten grondstoffen

Industriële kostprijs voor fabricatie van een geneesmiddel in België (1bis)

Lonen en sociale lasten

Algemene kosten

Medische informatie

Andere verkoopkosten, waaronder de transportkosten in België,  
de verzendingskosten en de stockagekosten in België

Commercialiseringskostprijs (2)

Financiële kosten (3)

Totale kostprijs (1bis) + (2) + (3)

Marge van de verdeler of marge van de fabrikant

Verkoopprijs aan groothandelaars (af-fabrieksprijs exclusief btw)

Verkoopprijs aan apotheker

Verkoopprijs aan publiek btw inbegrepen (publieksprijs btw inbegrepen)

De wetgever bepaalt wat het prijsdossier dient te omvatten. 

Belgisch 
Staatsblad



Belgisch 
Staatsblad

GEIMPORTEERDE GENEESMIDDELEN
Aankoopprijs met uitsplitsing van de samenstelling van de aankoopprijs

Invoerkosten

Voor de houders van een vergunning voor het in de handel brengen, kosten gedragen 
in België voor analyse, klinische studies, kwaliteitscontrole en bewaking

Voor de houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen, de verpakkingskosten in België

Voor de houders van een vergunning voor parallellinvoer, de herverpakkingskosten 
in België met betrekking tot de aanpassing aan de Belgische markt en de 
kosten van de publieksbijsluiter aangepast aan de Belgische markt

Transportkosten

Transferkosten

Invoerkostprijs voor een ingevoerd geneesmiddel (1)

Lonen en sociale lasten

Algemene kosten

Medische informatie

Andere verkoopkosten, waaronder de transportkosten in België, 
de verzendingskosten en de stockagekosten in België

Commercialiseringskostprijs (2)

Financiële kosten (3)

Totale kostprijs (1) + (2) + (3)

Marge van de verdeler of marge van de fabrikant

Verkoopprijs aan groothandelaars (af-fabrieksprijs exclusief btw)

Verkoopprijs aan apotheker

Verkoopprijs aan publiek btw inbegrepen (publiekprijs btw inbegrepen)



Hoe wordt de prijs gemonitord?

Bedrijven moeten prijzen van toepassing 
in het buitenland melden: 

bij prijs- en terugbetalingsaanvraag

Bij aanvraag prijs en 
terugbetaling

 (lijnuitbreidingen niet 
inbegrepen)

Bij aanvraag 
prijsverhoging

(lijnuitbreidingen niet 
inbegrepen)

Aanvraag prijs en 
terugbetaling of 
prijsverhoging

Bij de FOD
Economie

Prijzen in de (27) 
EU-landen (indien 
beschikbaar)

Prijzen in de (27) 
EU-landen (indien 
beschikbaar)

Niet van 
toepassing 

Bij het 
RIZIV

Voor klasse 1 genees-
middelen en weesge-
neesmiddelen:

Prijzen in de (27) 
EU-landen (indien 
beschikbaar)

Niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

jaarlijks

Bij de FOD
Economie

Krijgt een kopie van de informatie 
opgevraagd door het RIZIV

Niet van 
toepassing

Bij het 
RIZIV

Voor in-patent geneesmiddelen meer dan 5 jaar terugbetaald 
tot afloop van het patent (en maximaal 12 jaar terugbetaald):

Prijzen op 1 januari van elk jaar van toepassing in Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Ierland en Finland

Niet van 
toepassing

Ook de verkochte volumes worden gemonitord. De bedrijven moeten bijvoorbeeld 

jaarlijks vóór eind maart het aantal verkochte verpakkingen voor elk van hun geneesmiddelen 

aangeven bij de Prijzendienst van de FOD Economie, samen met de af-fabrieksprijs op 31 

december van het voorafgaande jaar. Ook aan het Riziv moeten de bedrijven vóór 31 januari 

van ieder jaar het aantal verkochte verpakkingen of farmaceutische eenheden meedelen. 

WIST-JE-DATJE

ORIGINEEL

ORIGINEEL

ORIGINEEL
GENERIEK

GENERIEK

BIOSIMILAIR

BIOSIMILAIR

RIZ IV

RIZ IV



Wie beslist over de terugbetaling 
van een geneesmiddel?

De evaluatie van de terugbetaling van een geneesmiddel gebeurt in de schoot van het RIZIV, het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, door de Commissie voor Tegemoetko-

ming van Geneesmiddelen (kortweg “de CTG”).

8 ZIEKENFONDSEN   7 ACADEMICI   4 ARTSEN
3 APOTHEKERS   1 VOORZITTER

De CTG doet een
voorstel over de
terugbetaling van
het geneesmiddel

RIZ IV

Het secretariaat van de CTG gaat na of het aanvraagdossier volledig is en 
stelt eventueel bijkomende vragen. De interne expert van het RIZIV 

onderzoekt het dossier en stelt een beoordelingsrapport en vervolgens 
een voorstel inzake terugbetaling voor aan de CTG. 

Wie zetelt er in de CTG?

De CTG Commissie bestaat uit 23 leden met stemrecht , waaronder:

• de ziekenfondsen (8 vertegenwoordigers)

• de universiteiten (7)

• het artsenkorps (4)

• apothekers (3)

• en een voorzitter (1). 

Daarnaast zijn er waarnemende CTG leden zonder stemrecht:

• de vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken,

•  de vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid (vertegenwoordigd door het Fede-

raal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), 

• de vertegenwoordiger van de minister van Economische Zaken,

• de vertegenwoordiger van de minister van Budget, 

•  experts van de farmakoepels (pharma.be voor de nieuwe geneesmiddelen; Medaxes voor de generische) 

zijn waarnemend lid van de CTG zonder stemrecht.

Het farmaceutisch bedrijf is nooit aanwezig bij de bespreking van haar geneesmiddel maar kan vragen om 

mondeling of schriftelijk gehoord te worden.



Wanneer kan een 
terugbetalingsaanvraag 
ingediend worden bij de CTG?

Een farmaceutisch bedrijf kan enkel een terugbetalingsaanvraag indienen als ze beschikt over een 

Vergunning voor het in de Handel Brengen voor het betreffende geneesmiddel. 

Voor innovatieve geneesmiddelen wordt deze marktvergunning verleend door het Europees 

Geneesmiddelen Agentschap (EMA). 

Het EMA heeft maximaal 210 dagen om te beslissen over de Europese marktvergunning en stelt een 

Europees publiek beoordelingsrapport op. De Europese marktvergunning is geldig in elke lidstaat 

van de Europese Unie. Ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduc-

ten (FAGG) kan een nationale marktvergunning afleveren, die in België geldig is. 

Het farmaceutisch bedrijf moet bewijzen dat het een aanvraag voor een maximumprijs indiende 

bij de Prijzendienst van de FOD Economie.

Beslissing
Marktvergunning

Beslissing prijs
en terugbetaling

180 dagen
CTG 

210 dagen 
Marktvergunningsprocedure R IZ IVFOD Economie

terugbetalings-
procedure

120 dagen WG conventie



Hoe komen de voorstellen 
van de CTG tot stand?

Het farmaceutisch bedrijf dient bij het RIZIV een dossier in met de vraag tot terugbe-

taling van een geneesmiddel. Het secretariaat van de CTG gaat na of het aanvraag-
dossier volledig is. Het dossier wordt vervolgens toegewezen aan één interne expert 

(arts) van het RIZIV die op basis van een uitgebreide analyse (zie verder) een weten-

schappelijk beoordelingsrapport opstelt. Na ongeveer 60 dagen, stelt de interne expert 

het beoordelingsrapport voor aan de CTG leden. De CTG kan aan het bedrijf vragen 

om schriftelijk bijkomende informatie te leveren. Het beoordelingsrapport wordt ook 

becommentarieerd door externe experts. Deze clinici worden door het RIZIV gevraagd 

om advies te geven over het dossier. Het bedrijf kan vragen om gehoord te worden.

De interne expert bereidt op basis van het beoordelingsrapport een voorstel tot terug-

betaling voor na ongeveer 120 dagen. Na discussie binnen de CTG en eventuele aan-

passing van het voorstel, stemmen de 23 stemgerechtigde CTG leden over dit voorstel. 

Als het een geneesmiddel betreft waarvoor het farmaceutisch bedrijf een therapeuti-
sche meerwaarde1 heeft aangevraagd, dan wordt eerst deze meerwaarde ter stem-

ming voorgelegd. Het geneesmiddel krijgt een therapeutische meerwaarde  toegewe-

zen als minstens de helft van de aanwezige stemgerechtigde leden hiermee akkoord 

gaat. 

Vervolgens stemt de CTG over een voorstel tot terugbetaling van het geneesmid-

del. Er zijn verschillende mogelijke voorstellen (zie verder): definitieve terugbetaling, 

tijdelijke terugbetaling of geen terugbetaling. Zonder tweederdemeerderheid van de 

aanwezige stemgerechtigde leden kan de CTG geen voorstel tot terugbetaling doen. 

Het secretariaat van de CTG stuurt het voorstel van de CTG naar de Minister van 
Sociale Zaken, die beslist over de terugbetaling na ontvangst van het akkoord van 

de Minister van Begroting. 

De terugbetalingprocedure mag maximaal 180 dagen in beslag nemen. Deze termijn houdt geen reke-

ning met eventuele onderbrekingen om de firma de kans te geven vragen te beantwoorden. Bij generi-

sche geneesmiddelen duurt de procedure 90 dagen.

Tenslotte wordt de terugbetaling van een geneesmiddel gepubliceerd op de website van het RIZIV en 

in het Staatsblad.

1  Artikel 8. van het K.B. van 01.02.2018: “Bij aanneming voor een tegemoetkoming, krijgt de specialiteit gerangschikt in klasse 
1 een vergoedingsbasis die in  overeenstemming is met de aangetoonde therapeutische meerwaarde.” Dit betekent dat wan-
neer de therapeutische meerwaarde erkend is door de CTG, het geneesmiddel aanspraak kan maken op een prijs die hoger 
ligt dan die van het referentiegeneesmiddel.

Dag 
90

Dag 
180

Dag 
0

Dag 
90



Hoe beoordeelt de CTG 
een geneesmiddel?

De CTG moet elk nieuw geneesmiddel waarvoor in België terugbetaling wordt aangevraagd evalue-

ren op meerdere criteria, die wettelijk vastgelegd zijn.2

In het wetenschappelijk beoordelingsrapport wordt eerst de therapeutische waarde van het ge-

neesmiddel geëvalueerd. Dit betekent dat onderzocht wordt in hoeverre het geneesmiddel een ge-

nezende werking heeft. Daarvoor worden volgende elementen in rekening genomen: de werkzaam-

heid, de doeltreffendheid, de bijwerkingen, de toepasbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van het 

geneesmiddel. Voor de beoordeling van de werkzaamheid en de bijwerkingen hergebruikt de CTG 

het Europees publiek beoordelingsrapport dat opgesteld werd door het Europees Geneesmiddelen 

Agentschap (zie hoger).

Vervolgens wordt de relatieve therapeutische waarde van het geneesmiddel geëvalueerd: 

Heeft het geneesmiddel een meer- of minderwaarde ten opzichte van de beschikbare terugbetaal-

de behandelingen? Heeft het nieuwe geneesmiddel met andere woorden een toegevoegde waarde 

in vergelijking met de terugbetaalde alternatieven?

Tot slot wordt in het beoordelingsrapport geëvalueerd of het geneesmiddel zijn prijs waard is. Daar-

toe wordt de relatieve economische waarde beoordeeld: Is het geneesmiddel kosteneffectief; 

Is er een evenwicht tussen enerzijds de voordelen voor de patiënt die een bepaalde gezondheids-

winst opleveren, en anderzijds de bijkomende kosten voor de ziekteverzekering in geval van een 

terugbetaling? Ook de budgetimpact voor de Belgische ziekteverzekering wordt in rekening 

genomen: Is de kost van een terugbetaling aanvaardbaar voor het geneesmiddelenbudget?

2  Evaluatiecriteria vermeld in artikel 4 van het K.B. van 01.02.2018: (1) De therapeutische waarde; (2) De prijs van de speci-
aliteit en de door de aanvrager voorgestelde vergoedingsbasis; (3) Het belang van de specialiteit in de medische praktijk in 
functie van de therapeutische en sociale behoeften; (4) De budgettaire weerslag voor de verzekering; (5) De verhouding 
tussen de kosten voor de verzekering en de therapeutische waarde.

Is het geneesmiddel zijn prijs waard?

Is het kostene�ectief: evenwicht tussen gezondheidswinst en bijkomende kost (relatieve economische waarde)

Is de kost aanvaardbaar voor het geneesmiddelenbudget?

Heeft het geneesmiddel een toegevoegde waarde? (relatieve therapeutische waarde)

Heeft het een meer- of minderwaarde ten opzichte van beschikbare terugbetaalde behandelingen?

Welke genezende werking heeft het geneesmiddel? (therapeutische waarde)?

Is het werkzaam en doeltre�end?

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

Is het toepasbaar en gebruiksvriendelijk?



Welke voorstellen van 
terugbetaling kan de CTG doen?

De CTG kan vier mogelijke voorstellen van terugbetaling doen aan de Minister van Sociale Zaken. 

1.  De CTG kan met tweederdemeerderheid beslissen tot een voorstel om het genees-

middel definitief terug te betalen.

2.  De CTG kan met tweederdemeerderheid beslissen tot een voorstel om het genees-

middel tijdelijk terug te betalen, wanneer er bijvoorbeeld onzekerheid is over de 

klinische uitkomsten, of over de budgetimpact van het nieuwe geneesmiddel. Dan 

zal de CTG aanbevelen om een zogenaamde ‘conventie artikel 112’-procedure op 

te starten, dit zijn bijkomende onderhandelingen om de condities van een tijdelijke 

terugbetaling via een conventie te bepalen. 

3.  Wanneer de CTG geen tweederdemeerderheid bereikt voor een voorstel, kan ze 

geen voorstel tot terugbetaling doen aan de minister. Op dat moment kan het be-

drijf aan de minister vragen om een conventie-onderhandeling op te starten (dit is 

de ‘conventie artikel 111’-procedure). 

4.  De CTG kan met tweederdemeerderheid beslissen tot een voorstel om het genees-

middel niet terug te betalen. Dan kan de minister zelf, mits grondige motivatie op 

basis van sociale en/of budgettaire elementen, voorstellen om een conventie-onder-

handeling op te starten (dit is de ‘conventie artikel 113’-procedure). 



Wat is een conventie? 
Wie beslist over het opstarten 
van een onderhandeling om 
een conventie af te sluiten?

De CTG zal aansturen op bijkomende onderhandelingen in een aparte werkgroep wanneer ze bij 

de evaluatie van een nieuw geneesmiddel niet zeker is van de klinische waarde van het geneesmid-

del in verhouding tot de prijs of wanneer ze vragen heeft over de budgetimpact. 

Die bijkomende onderhandelingen kunnen leiden tot een tijdelijke terugbetaling van het ge-

neesmiddel aan specifieke voorwaarden via een zogenaamde conventie, ook wel risicodelend 

contract genoemd. Dergelijke conventies bestaan ook in alle andere EU-landen, met uitzonde-

ring van Finland en Slovakije. De procedure die moet gevolgd worden om een conventie te kunnen 

afsluiten is volledig wettelijk verankerd, met name in de artikelen 111, 112 en 113 van het Ko-

ninklijk Besluit van 1.2.2018 (zie hoger). 

Ongeveer 80% van de conventies worden opgestart door het bedrijf op voorstel van de CTG, waarin 

ziekenfondsen, academici, artsen en apothekers zetelen (zie hierboven). In 20% van de gevallen 

wordt een conventieonderhandeling opgestart op vraag van een bedrijf zonder dat er een voorstel 

is van de CTG (in de helft van die gevallen bereikt men geen akkoord). De mogelijkheid waarbij de 

minister voorstelt om een conventieonderhandeling op te starten heeft nog niet tot een conventie 

geleid (stand van zaken juli 2019). Globaal genomen komt men in 75% van de gevallen waarbij een 

onderhandeling wordt opgestart, tot een akkoord.

Tijdelijke terugbetaling van innovatieve 
geneesmiddelen via risicodelende conventie

8 ZIEKENFONDSEN
7 ACADEMICI
4  ARTSEN
3 APOTHEKERS
1 VOORZITTER

Commissie
Tegemoetkoming
Geneesmiddelen

MOGELIJKE
BESLISSINGEN
NA

Net als
in andere

EU-landen

Geen voorstel
Bedrijf kan conventie voorstellen 

Geen terugbetaling
Minister kan conventie voorstellen

Tijdelijke terugbetaling
CTG stelt conventie voorGeen conventie nodig

Definitieve terugbetaling

Stap 1



Wie onderhandelt over de 
inhoud van een conventie?

De inhoud van een conventie wordt bepaald door een werkgroep in de schoot van het RIZIV. 

Na de CTG is dit het tweede RIZIV orgaan dat zich buigt over het terugbetalingsdossier. De werk-

groep onderhandelt tijdens een aantal vergaderingen over de inhoud van een conventie, onder 

coördinatie van het RIZIV. De onderhandelingsprocedure mag niet langer dan 120 dagen duren.

De werkgroep 'conventie' bestaat uit maximum 19 personen: 

•  drie vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en hun vervangers (6);

•  telkens één vertegenwoordiger van de ministers van Sociale Zaken, van Economische 

Zaken en van Begroting (3) evenals ook de Inspecteur van Financiën (1); 

•  de voorzitter van de CTG en/of één van de ondervoorzitters en/of een CTG academicus (3); 

•  de RIZIV medewerker die de vergadering leidt en het secretariaat waarneemt en eventueel 

de interne RIZIV expert die het evaluatierapport heeft opgesteld gedurende de CTG 

evaluatie (2); 

•  één vertegenwoordiger van pharma.be (1);  

•  twee vertegenwoordigers van het farmaceutische bedrijf, die eventueel ook een klinische 

expert kunnen uitnodigen (3).

Onderhandeling
conventie

ZIEKENFONDSEN

RIZIV

6

PHARMA.BE1

2 VERTEGENWOORDIGERS
EN 1 KLINISCHE EXPERT

FARMACEUTISCH BEDRIJF3

VOORZITTER EN/OF
ONDERVOORZITTER 
EN/OF ACADEMICUS

CTG3

MODERATOR WERKGROEP
EN INTERNE EXPERT

2

4 MINISTERS
VERTEGENWOORDIGER
VAN DE MINISTER
VAN SOCIALE ZAKEN,
VAN ECONOMIE,
VAN BEGROTING
EN INSPECTEUR VAN FINANCIËN 

Stap 2



 1. De prijs van het geneesmiddel

 2. De duur van de conventie

Volgens de wet is de maximale duur van een conventie drie jaar.

 3. De gegevensverzameling

De bijkomende informatie en bewijzen over welbepaalde onzekerheden die het bedrijf gedurende de 

conventie moet verzamelen.

Welke elementen worden 
vastgelegd in een conventie?

Inhoud: 1. De prijs van het geneesmiddel

2. De duur van de conventie
maximum 3 jaar, maar verlengbaar na evaluatie door Werkgroep

3. De gegevensverzameling
gegevens te verzamelen door bedrijf om onzekerheden te beantwoorden

4. De modaliteiten
welke patiënten, welke voorschrijvers

5. Het type compensatie
de wet definieert 6 mechanismen van terugbetaling

De conventie legt de precieze voorwaarden vast die het farmaceutisch bedrijf moet vervullen om de 

tijdelijke terugbetaling mogelijk te maken. Hiervoor maakt de werkgroep ‘onderhandeling conventie’ 

gebruik van een vaste template, met 16 artikelen, en een bijlage. De beslissing omtrent de inhoud 

van de conventie wordt bij consensus door de werkgroep genomen. Het Koninklijk Besluit van 

1.2.2018 bepaalt dat een conventie onderstaande elementen moet bevatten.

Stap 3



 4. De vergoedingsvoorwaarden of -modaliteiten

Wanneer een (nieuw) geneesmiddel door de minister van Sociale Zaken aanvaard wordt voor terugbetaling, 

kan men de terugbetaling afhankelijk stellen van bepaalde vergoedingsvoorwaarden. 

Het doel van deze voorwaarden is de vergoeding van het geneesmiddel doelgericht in te zetten, 

met name voor de patiënten waarvoor de behandeling het meest aangewezen is. 

Waarop kunnen deze voorwaarden betrekking hebben?

Op de patiënt
  Niet-gezondheid 

gerelateerde kenmerken: 
geslacht (man, vrouw), 
leeftijd (kinderen, jonger 
dan 18 jaar, volwassenen, 
ouderen) 

  Gezondheid gerelateerde 
kenmerken (menopauze, 
nierinsufficiëntie, (over)
gewicht (BMI), ...)

Op de voorschrijver 
  Arts-specialist in een 

bepaalde discipline of met 
een bijzondere bekwaamheid  

  Arts verbonden aan een 
referentie- of expertise 
centrum 

  Arts verbonden aan een 
universitair ziekenhuis

Op de ziekte of pathologie 
  Precieze omschrijving van de ziekte (die 

beperkter kan zijn dan de ziekte vermeld in de 
bijsluiter van het betrokken geneesmiddel) 

  Ernst van ziekte (matig, ernstig, vergevorderd, 
gemetastaseerd, ernst bepaald in functie van 
bepaalde erkende scores) 

  Testresultaten of rapporten (of multidisciplinair 
Oncologisch Consult) die moeten voorgelegd 
worden die de aanwezigheid of de ernst van de 
ziekte moeten bevestigen

Op de behandeling
 In overeenstemming met (internationaal) erkende richtlijnen 

  In eerste, tweede of derde lijn wanneer eerdere behandelingen niet of niet meer werken of wanneer andere 
behandelingen tegen-geïndiceerd zijn. 

  In combinatie met andere geneesmiddelen of behandelingen 

  Onverenigbaarheden met andere geneesmiddelen of behandelingen 

  Maximaal te gebruiken doseringen 

  Verplichting om de behandeling te stoppen wanneer ondanks de behandeling de ziekte verder evolueert 
(stopping rules) 

Welke zijn de controlemechanismes ?

Om de naleving van de vergoedingsvoorwaarden te verifiëren, zijn er controlemechanismes ingevoerd.

Controle 
a priori

Controle 
a posteriori

Het ziekenfonds 
kan achteraf de 
voorschrijvende arts 
om uitleg vragen of hij 
de voorwaarden heeft 
nageleefd.

Rx

Voorschrijvende 
arts

Aanvraag 
formulier

Terugbetaling
ONMIDDELLIJK / NA VERIFICATIE

Adviserende arts 
van het ziekenfonds

• Overgemaakte aanvraag + Bewijsstukken

•  Na het advies van het Weescollege 
(voor weesgeneesmiddelen)



2. Storting 
van een bedrag

Storting van 
een bedrag 
overeenstemmend 
met het geheel of 
een gedeelte van het 
verschil tussen de 
voorziene uitgaven en 
de werkelijke uitgaven.

1.000.000€ Verwacht aantal patiënten

1.100.000€ Feitelijk aantal

Alt.1 volledige terugstorting

1.000.000€ Verwacht aantal patiënten

1.100.000€ Feitelijk aantal

Alt.2   gedeeltelijke terugstorting 

–Voorbeeld–

3. Vermindering 
van de prijs 
van een ander 
geneesmiddel 
van de 
onderneming

Verwacht aantal patiënten

Geneesmiddel X met conventie Geneesmiddel Y zonder conventie

Onderneming

Verwachte Compensatie Prijsdaling

–Voorbeeld–

4. Storting van het verschil

Tussen de prijs voorgesteld door de 
onderneming en de waarde van het 
geneesmiddel zoals geëvalueerd door 
de Commissie voor de Terugbetaling van 
Geneesmiddelen (CTG).

Gevraagde prijs bedrijf

Waarde volgens CTG

Compensatie bedrijf

Uitgaven RIZIV
–Voorbeeld–

Compensatie bedrijf

Co
m

p
en

sa
ti

e 
b

ed
ri

jf

Co
m

p
en

sa
ti

e 
b

ed
ri

jf

500.000€ 750.000€
Verwacht aantal patiënten

1.000.000€
Feitelijk aantal

1.250.000€

Uitgaven RIZIV

Uitgaven RIZIV

Uitgaven RIZIV Uitgaven RIZIV

Uitgaven RIZIV

1. Storting van 
een percentage 
van de omzet 

Storting van een 
percentage van de omzet 
moduleerbaar in functie 
van deze omzet en/of de 
ingeschatte omzet

–Voorbeeld–

  5. Welke types compensatiemechanismen 
worden toegepast in conventies?

Het Koninklijk Besluit van 1.2.2018 definieert 6 mogelijke types compensatiemechanismen:

6. Een combinatie van de voorgaande modaliteiten

5. Elke andere modaliteit ten laste van de onderneming die toelaat de uitgaven te beperken
Een voorbeeld is een zogenaamde Pay for Performance conventie. Dat is een mechanisme van compensatie gebaseerd op de 
performantie van het geneesmiddel. Het farmaceutisch bedrijf moet een bedrag terugstorten aan het RIZIV als de patiënt geen baat 
heeft bij de behandeling met het geneesmiddel. Stel dat de onderneming beweert dat het gebruik van het geneesmiddel een chirurgische 
ingreep kan vermijden (op basis van de klinische studies). Er is nog onzekerheid dat dit effectief zo is “in the real world”. Daarom, indien 
na gebruik van het geneesmiddel, de patiënt toch nog een chirurgische ingreep moet ondergaan, dan moet de onderneming het 
geneesmiddel terugbetalen. Om dit mechanisme in de toekomst meer te kunnen toepassen in de conventies, moet er een performanter 
datasysteem ontwikkeld worden om de uitkomst van de behandeling op een correcte en snelle manier te meten en te registreren.

–Voorbeeld–

–Voorbeeld–



Conventie + 1 confidentiële bijlage
Welk bedrag moet het bedrijf jaarlijks aan het
RIZIV terugbetalen om de risico's die het gevolg
zijn van de onzekerheden te helpen dragen? 

Waarom zijn de compensaties confidentieel? 

Eén bijlage van een conventie is confidentieel, omdat ze gevoelige bedrijfsinformatie bevat, met name 

het budgettair compensatiemechanisme. Dit betekent dat de andere elementen van de conventie pu-

bliek beschikbaar zijn en kunnen geconsulteerd worden op de RIZIV website. In geval van het niet-na-

leven van de modaliteiten van de conventie, kan het RIZIV de conventie éénzijdig opzeggen.



Welke voordelen biedt 
een conventie?

Voordelen:
Voor patiënt: 

Voor overheid:

€

Voor het bedrijf:

Waarde van het geneesmiddel kan verder aangetoond
worden op basis van Belgische gegevens

krijgt sneller toegang tot
veelbelovende nieuwe
geneesmiddelen

lagere kost 

extra inkomsten: 569 miljoen € in 2019

snellere toegang bieden tot
veelbelovende geneesmiddelen

Conventies hebben voordelen zowel voor de patiënt, het bedrijf als de overheid.

Voor het jaar 2019 schat het RIZIV het totaal bedrag aan compensaties, dat door de farmaceutische 

bedrijven in het kader van de conventies moet teruggestort worden, op 569 miljoen € (stand van 

zaken in juni 2019). 



Wie moet zijn finaal akkoord 
geven over een conventie?

De beslissing omtrent de inhoud van de conventie wordt bij consensus door de werkgroep geno-

men. 

Daarna moeten ook de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Begroting, na het 

advies van de Inspecteur van Financiën, hun goedkeuring geven.

De conventie wordt door de administrateur-generaal van het RIZIV en het bedrijf ondertekend.

AKKOORD
Minister van Sociale Zaken

AKKOORD
Minister van Begroting 
(na advies van de Inspecteur
van Financiën)

AKKOORD
het farmaceutisch bedrijf

RIZIV Bedrijf+

Stap 4

Stap 5

Onderhandeling
conventie

ZIEKENFONDSEN

RIZIV

6

PHARMA.BE1

2 VERTEGENWOORDIGERS
EN 1 KLINISCHE EXPERT

FARMACEUTISCH BEDRIJF3

VOORZITTER EN/OF
ONDERVOORZITTER 
EN/OF ACADEMICUS

CTG3

MODERATOR WERKGROEP
EN INTERNE EXPERT

2

4 MINISTERS
VERTEGENWOORDIGER
VAN DE MINISTER
VAN SOCIALE ZAKEN,
VAN ECONOMIE,
VAN BEGROTING
EN INSPECTEUR VAN FINANCIËN 

Onderhandeling
conventie

ZIEKENFONDSEN

RIZIV

6

PHARMA.BE1

2 VERTEGENWOORDIGERS
EN 1 KLINISCHE EXPERT

FARMACEUTISCH BEDRIJF3

VOORZITTER EN/OF
ONDERVOORZITTER 
EN/OF ACADEMICUS

CTG3

MODERATOR WERKGROEP
EN INTERNE EXPERT

2

4 MINISTERS
VERTEGENWOORDIGER
VAN DE MINISTER
VAN SOCIALE ZAKEN,
VAN ECONOMIE,
VAN BEGROTING
EN INSPECTEUR VAN FINANCIËN 

De werkgroep 
neemt bij 
consensus de 
beslissing over 
de inhoud van 
de conventie



Wie heeft er inzage in 
de conventies? 

Minstens 18 personen vanuit verschillende overheidsinstanties en stakeholders uit de 

gezondheidszorg (naast het bedrijf zelf) kunnen betrokken zijn bij de onderhandelingen van de 

conventie en de confidentiële bijlage met de voorwaarden en de compensaties die de be-

drijven moeten doen. 

Deze 18 personen bestaan uit: 

•  drie vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en hun vervangers (6);

•  telkens één vertegenwoordiger van de ministers van Sociale Zaken, van Economische Zaken en 

van Begroting (3); 

•  de voorzitter van de CTG en/of één van de ondervoorzitters en/of een CTG academicus (3); 

•  de RIZIV ambtenaar die de vergadering leidt, de interne RIZIV expert die het CTG 

evaluatierapport heeft opgesteld en de administrateur-generaal van het RIZIV (3); 

•  de Inspecteur van Financiën (1);

•  de Ministers van Sociale Zaken en van Begroting (2).

Er geldt een 36 ogen-principe: minstens 36 ogen van overheidsinstanties en stakeholders uit de 

gezondheidszorg hebben inzage in de conventie en de confidentiële bijlage waarin de voorwaarden 

en compensaties aan farmaceutische bedrijven opgelegd worden. 

Reële evolutie van

de overeenkomsten

B
e

d
ra

ag

Tijd

Nieuw sinds
1 april 2019

Rekenhof Leden regering
in RIZIV

Door een recente wijziging aan de wet is er bijkomende transparantie gecreëerd, en kunnen zowel 

het Rekenhof als de vertegenwoordigers van de regering in de Algemene Raad van het 

RIZIV inzage krijgen in de reële evolutie van deze conventies.

Stap 6



Wat gebeurt er op het einde 
van een conventie?

Een conventie kan maximaal voor 3 jaar afgesloten worden. Zes maanden voor het einde van de 

conventie dient het bedrijf een evaluatiedossier in dat door de werkgroep "conventie" geanalyseerd 

wordt. 

De werkgroep kan op basis van dat evaluatiedossier beslissen om de conventie te verlengen, 

eventueel na het wijzigen van de inhoud, voor een periode van maximum 3 jaar. 

De werkgroep kan ook beslissen om de conventie niet te verlengen. Ze stelt dan aan het bedrijf 

voor om een nieuw dossier in te dienen bij de CTG. Op basis van een nieuwe evaluatie zal de CTG 

vervolgens stemmen over een voorstel. Dit kan resulteren in een definitieve terugbetaling, een tij-

delijke terugbetaling (dus een nieuwe, tweede conventie) of een stopzetting van de terugbetaling. 



Hoeveel kost het de overheid?

Federale uitgaven
gezondheidszorg 

29,5 miljard

Artsen
8,3 miljard

Ziekenhuizen
5,6 miljard

Uitgaven geneesmiddelen 
aandeel industrie
3,4 miljard

Verpleegkundigen
1,5 miljard

Kine
0,8 miljard

Farmatax
372 miljoen

Uitgaven geneesmiddelen
aandeel distributie, 
apothekers en BTW
1,1 miljard

Uitgaven per zorgsector
25,1 miljard

Uitgaven voor
ziekenfondsen
0,8 miljard

Uitgaven internationale
verplichtingen
0,8 miljard

Het aandeel van de
industrie in de uitgaven
voor geneesmiddelen
vertegenwoordigt 11,5%
van de federale uitgaven
gezondheidszorg

Totaal uitgaven
geneesmiddelen 
4,5 miljard

Bron: Riziv CGV 2019/208 — ARGV 2018/090



Overheid en farmasector zorgen 
samen voor een duurzaam 
geneesmiddelenbudget

Er zijn verschillende mechanismen, zowel op het niveau van het globale geneesmiddelenbudget 

(macro), alsook op het niveau van de individuele geneesmiddelen (micro), die het geneesmiddelen-

budget helpen onder controle te houden.

Bijvoorbeeld, wanneer de ramingen van de geneesmiddelenuitgaven groter zijn dan het budget dat 

voor het volgende jaar beschikbaar is, dan worden er door de overheid besparingsmaatregelen ge-

troffen. Deze besparingsmaatregelen komen bovenop de wettelijk verplichte prijsdalingen. 

Geneesmiddelen

BUDGET

MACRO: Beheersing van
het geneesmiddelenbudget

Clawback
Bij overschrijding geneesmiddelenbudget betalen
bedrijven een clawback-he�ng aan RIZIV.
Doel: financiële risico budgetoverschrijding delen.

89

2015

59,3

2016

249,8

2017

187,9

2018

133,4

2019

Substantiële
bijkomende o� patent
besparingen
(mio €)

1,8%

3,1%

geneesmiddelen
andere uitgaven
gezondheidszorg

Groei uitgaven
Gemiddelde jaarlijkse
groei uitgaven
2015 - 2019



Wanneer achteraf, na afloop van het kalenderjaar, blijkt dat de effectieve uitgaven groter zijn dan 

het geneesmiddelenbudget (“overshoot”), dan wordt het verschil teruggestort aan het RIZIV in de 

vorm van een compenserende heffing op de omzet van de bedrijven. Doel van dit clawback mecha-

nisme is te werken als een veiligheidsclausule, tot 2,5% van het geneesmiddelenbudget, waarbij 

het financiële risico van een budgetoverschrijding gedeeld wordt tussen de farmabedrijven en de 

overheid. 

Het resultaat is dat de geraamde gemiddelde jaarlijkse groei van de netto-kosten van geneesmid-

delen voor het RIZIV in de periode 2015-2019 beperkt blijft tot 1,8%. Ter vergelijking: de andere 

uitgaven in het RIZIV-gezondheidsbudget stijgen jaarlijks met gemiddeld 3,1%. 

Ook op het niveau van de individuele geneesmiddelen zijn er reguleringsmechanismen. De maximale 

prijs wordt vastgelegd binnen de FOD Economie bij het op de markt brengen van een geneesmiddel. 

Wanneer een geneesmiddel zijn patent verliest, zijn er wettelijk opgelegde prijsdalingen die kunnen 

oplopen tot 65%. Na patentverval is er ook concurrentie mogelijk. En er is het systeem van “goed-

kope geneesmiddelen”. 

Geneesmiddelen

PRIJS

Prijscontrole aan de
start (FOD Economie)

Prijsregulering
gedurende de
levensloop van
het geneesmiddel

Prijsconcurrentie 
na verstrijken patent

PRIJS Patent 
verval
tot -65%

MICRO: Prijsregulering
van het geneesmiddel



Wat is de farmatax en 
andere bijdragen betaald 
door de industrie aan het 
RIZIV en het FAGG?
Farmaceutische ondernemingen betalen jaarlijks aan het RIZIV en het FAGG diverse bijdragen, 
heffingen en vergoedingen naar aanleiding van hun verkoop van geneesmiddelen in België.

Aan het RIZIV

A.  Een bijdrage van 1.487,36 € voor elke terugbetaalbare verpakking ingeschreven op de lijst van 

de terugbetaalbare geneesmiddelen waarvan de jaarlijkse omzet hoger is dan 61.973,38 €.

B.  De farmatax, zijnde verschillende heffingen berekend op de omzet van terugbetaalbare 

geneesmiddelen:

 B.1. Diverse vaste heffingen:

-  “Basis” heffing van 6,73% op de omzet

-  Crisis heffing van 1% op de omzet

-  Een specifieke heffing op de omzet van weesgeneesmiddelen 
die beide voorgaande heffingen vervangt: ˚ 0% op de omzet beneden 1,5 miljoen € 
      ˚ 3% op de omzet tussen 1,5 miljoen € en 3,0 mil-
joen € 
      ˚ 5% op de omzet boven 3,0 miljoen €

-  Marketing heffing van 0,13% op de omzet

  B.2. Een compenserende heffing (clawback) wanneer het budget van de geneesmiddelen is 

overschreden. In 2018 bedroeg deze heffing 3,22% van de omzet

C.  Daarnaast kunnen ze ook verplicht zijn om in het kader van de artikel 111/112/113 

conventies compensaties aan het RIZIV te betalen.



De voorbije 3 jaar hebben de ondernemingen volgende bedragen aan het RIZIV betaald:

2016 2017 2018

A. Jaarlijkse bijdrage verpakkingen 4,7 Mio € 4,7 Mio € 4,8 Mio €

B.  Farmatax, bestaande uit 
B.1. vaste heffingen (*) 
B.2. compenserende heffing (*)

331,0 Mio € 
231,0 Mio € 

100, Mio €

345,3 Mio € 
244,0 Mio € 
101,3 Mio €

367,1 Mio € 
263,6 Mio € 
103,5 Mio €

C. Compensaties conventies 123,6 Mio € 273,4 Mio € 357,7 Mio €

TOTAAL 459,3 Mio € 623,4 Mio € 729,6 Mio €

Bron: RIZIV

(*) De vermelde bedragen houden rekening met de terugstortingen die het RIZIV doet aan bedrijven in het kader van de taxmo-

dulatie en in het kader van de vrijstelling van heffing op de compensaties te betalen in het kader van conventies.

In 2019 zal de farmaceutische industrie naar schatting 945 miljoen € betalen aan het RIZIV.

Aan het FAGG

D.  Diverse bijdragen die farmaceutische ondernemingen betalen  aan het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In 2018 ging het om 37,6 miljoen €, wat 
42% vertegenwoordigt van het budget van het FAGG.

En tenslotte betalen farmaceutische ondernemingen ook nog de vennootschapsbelasting zoals 
alle ondernemingen.
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