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Voorstellen van BaCHi
A.  EEN AANGEPAST REGELGEvEND 

KADER:
De administratieve vereenvoudiging

Gezien de overheden de operationele kosten van de Federale 
staat sterk wensen te verminderen, is administratieve 
vereenvoudiging op alle niveaus een prioriteit voor alle 
betrokkenen. De beperkte middelen waarover de bedrijven 
beschikken om competitief te blijven, kunnen het best worden 
ingezet om de kwaliteit van de resultaten te verbeteren door 
de vermindering van de globale kosten. in deze context zou 
de ‘fee for services’ de basisregel moeten worden. 

Dit kan door:

• … de vereenvoudiging van de registratiedossiers voor 
het FaGG, waarbij overigens vooruitgang is geboekt de 
afgelopen maanden. ook hier kunnen de inspanningen 
worden verdergezet. Registratiedossiers zijn uitgebreid 
maar ook gedetailleerd en vragen dus van de bedrijven 
heel wat tijd en administratieve inspanningen. De termijnen 
van deze registratie procedures zijn bepaald door de 
Europese richtlijnen. in de praktijk is het echter zo dat deze 
procedures veel langer duren dan de voorziene termijn in 
deze richtlijnen. Dit gebeurt voornamelijk bij de nationale 
procedures waar de doorlooptijd oploopt tot drie jaar. Dit 
is niet conform de wetgeving. Bovendien brengt dit voor 
de betrokken bedrijven onnodige vertragingen met zich 
mee. Blijkbaar kan dit probleem niet weggewerkt worden 
omdat de doorlooptijd bij de evaluatie van de dossiers te 
lang is. De werking van het FaGG kan volgens BaCHi 
zeker vlotter, zonder de industrie en de overheid met 
extra kosten op te zadelen. Een eerste prioriteit zou hier 
moeten zijn: het kordaat wegwerken van de achterstand 
en het respecteren van de vooropgestelde termijnen.

Daarom stelt BaCHi voor:

• de prestaties van het FaGG te optimaliseren, met name 
bij de afhandeling van de registratieprocedures (nationale 
en MRp’s),

• en over te waken dat de juiste mensen met de juiste 
competenties zich wel degelijk op de juiste plaats 
bevinden,

• de doorlooptijd van de registratieprocedures te 
respecteren.

• … de vereenvoudige prijsvorming (zie ook punt b.) via 
een simpele melding aan de FoD Economie/prijzendienst. 
Momenteel moet dit nog gebeuren via een volledig prijsdossier 
- dat bijzonder zwaar en kostelijk is (met inbegrip van 
jaarrekeningen, Eu-vergelijkingen, enz.). ook hier ervaren 
bedrijven de pijnpunten op het vlak van de administratieve 

lasten met voor hen alle gevolgen van dien voor de 
performantie en de concurrentiepositie. BaCHi stelt voor om 
via een eenvoudige kennisgeving aan de bevoegde instanties 
de prijs van de geneesmiddelen door te geven. BaCHi stelt dit 
voor aangezien we het enige Europese land zijn waar er geen 
vrije prijszetting is doorgevoerd voor oTC-geneesmiddelen.

De kritische evaluatie van de werking van de 
Commissie geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
(CGH) van het FAGG

BaCHi steunt ten volle het goed gebruik en de optimale 
veiligheid van vrij verkochte geneesmid de len, onder controle 
en met het advies.

Na analyse blijkt echter dat het voorzorgsprincipe - wanneer het 
tot in het extreme wordt geïnterpreteerd - eerder contraproductief 
is. Zo toonde BaCHi onlangs nog aan dat beslissingen om 
producten voorschriftplichtig te maken, vrij grote fi nanciële 
gevolgen heeft, onevenredig met het nagestreefde doel. De 
extra kosten zouden, volgens een conservatieve analyse, 
tientallen miljoenen bedragen voor de RiZiV-begroting ten 
gevolge van de toename van het aantal verplichte medische 
consultaties en voor patiënten via het remgeld door het bezoek 
aan de arts.

Dit heeft uiteraard ook belangrijke gevolgen voor de werklast 
van huisartsen, toch al vaak overbelast en onderbemand 
- en voor de productiviteit van bedrijven ten gevolge van het 
ziekteverzuim door de verplichting van het voorschrift en de 
eventuele werkonderbreking(en) die eruit voorvloeien... En 
dan houden we nog geen rekening met de echte positieve 
impact door het juiste gebruik. Nu kan het immers ook leiden tot 
tegenovergesteld gedrag buiten alle controle van professionele 
gezondheidswerkers...

Die houding - het zich tot het in het uiterste houden aan het 
voorzorgsprincipe - heeft verder nog gevolgen voor de manier 
waarop de dossiers worden behandeld door de Europese 
instanties (Europees Geneesmiddelenagentschap - EMa) 
bevoegd voor de veiligheid (binnen het pharmacovigilance 
Risk Assessment Committee - PRAC), waarin ook België 
vertegenwoordigd is. De huidige ultra voorzichtige benadering, 
gijzelt eigenlijk de politiek verantwoordelijken die momenteel 
nauwelijks een andere keuze hebben dan het volgen van 
de uitgesproken wetenschappelijke adviezen die hen werden 
aangereikt.  

BaCHi stelt ook een aanpassing voor van het huidige 
evaluatieproces van de risico/batenverhouding van 
oTC-geneesmiddelen waarvoor veiligheidskwesties worden 
opgeworpen door de Commissie Geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik van het FaGG - zonder vooruit te lopen 
op de gegrondheid van de dossiers -, om zulke drastische 
maatregelen te vermijden of op zijn minst een goede afweging 
te maken. Dit soort beslissingen kan inderdaad contraproductief 
en onnodig duur zijn voor de samenleving. Deze werkwijze 
reikt tegelijk ook geen pragmatische oplossing aan. 
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integendeel zelfs: het stimuleren van de overgang van een 
reeks bekende en gedocumenteerde geneesmiddelen naar 
een oTC-status, houdt concrete mogelijkheden in om de 
vrije toegang voor patiënten/consumenten te vergemakkelijken 
onder toezicht en deskundig advies van de apotheker, en de 
impact van het geneesmiddelengebruik op het budget van de 
ziekteverzekering te verminderen. 

BaCHi stelt voor om het debat over dit onderwerp aan te gaan, 
snel na de verkiezingen van mei 2014. 

B. NAAR EEN vRIJE PRIJSvORMING vAN 
DE OTC-GENEESMIDDDELEN:
in navolging van bijna alle leden van de Europese unie, 
zou de prijszetting en prijswijziging (omhoog of omlaag) van 
oTC-geneesmiddelen vrij moeten kunnen gebeuren.

BaCHi wil er op wijzen dat de laatste Europese landen die 
de vrije prijsvorming nog niet hadden ingevoerd onlangs de 
stap hebben gezet, gezien de moeilijke economische situatie 
waarmee ze worden geconfronteerd. Dit onder meer om de 
concurrentie te stimuleren.

Het huidige systeem vormt nu echter een belemmering voor 
elke prijsverandering: de procedure is immers onnodig lang 
en duur, zowel voor de overheid als voor de industrie. En bij 
elke volgende wil tot wijziging is er geen garantie om de prijs te 
kunnen wijzigen, want er is telkens weer een compleet nieuw 
aanvraagdossier vereist.

Daarom verzoekt BaCHi de overheden de prijszetting en 
-wijzigingen vrij te maken. 

C. DE UITBREIDING vAN DE 
zELFREGULERING INzAKE RECLAME 
vOOR OTC-GENEESMIDDELEN : 
op dit moment is elke reclame voor oTC-geneesmiddelen 
onderworpen aan de verplichting van verplichte informatie, 
waar BaCHi overigens volledig achter staat - en die fungeert 
als leidraad voor een goed gebruik: geen langdurig gebruik 
zonder medisch advies, zorgvuldige lezing van de bijsluiter en 
onontbeerlijk advies van de apotheker, die de patiënt informeert 
en begeleidt op basis van elke individuele situatie, rechtstreeks 
of als aanvulling op het medisch voorschrift (ongeveer 1 op de 4 
verkochte oTC-geneesmiddelen werd immers voorgeschreven 
door de huisarts).

Maar vandaag vergt iedere reclame in de audiovisuele media 
(radio en TV) voor oTC’s een voorafgaande goedkeuring van 
de Commissie van Toezicht op reclame voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik (FaGG). Voor andere media moet 

elke advertentie ten minste 30 dagen voor publicatie aan het 
FaGG worden gemeld. Het FaGG kan dan zijn opmerkingen 
meedelen waarna de indiener daar ook rekening moet mee 
houden.

De procedure voor audiovisuele reclame stelt de bedrijven 
voor nogal wat praktische problemen en zorgt voor een 
ernstige handicap, waarbij de productieplanning steeds moet 
worden herbekeken na vertragingen veroorzaakt door de 
omslachtige procedure van voorafgaande controle. Dit beperkt 
in aanzienlijke mate het reactievermogen en ontmoedigt 
investeringen in reclame. En dit terwijl de reclame voor oTC-
geneesmiddelen een belangrijk aandeel heeft in de media-
investeringen in ons land.

BaCHi wenst een aanpak in opeenvolgende stappen te 
bespreken. Vooreerst wil het niet meteen de bestaande 
procedures vervangen, maar bewijzen dat de sector van de 
oTC-geneesmiddelen haar verantwoordelijkheid kan nemen 
door te voldoen aan de normen. BaCHi werkt momenteel 
reeds in deze geest aan de ontwikkeling van een interne code 
van zelfregulering gekoppeld aan de controle door de Jury 
voor Ethische praktijken in de reclame (JEp). als deze aanpak 
effectief blijkt op de lange termijn, willen we in een tweede stap 
de regelgeving in die zin ook laten evolueren. De oTC-sector 
vraagt om het debat over dit onderwerp aan te gaan.

Heel wat Europese landen passen reeds, en met succes, 
een systeem toe dat uitgaat van zelfregulering, een systeem 
dat gelijkloopt met het BaCHi-voorstel. BaCHi en zijn leden 
zijn bereid zich in te zetten voor de ontwikkeling van een 
dergelijk systeem, samen met de betrokken overheden. Een 
gelijkaardig systeem bestaat trouwens al in ons land voor de 
voorschriftplichtige geneesmiddelen. 

D. BEPERKING vAN DE BIJDRAGE 
OP MARKETING :
Sinds 2013 zijn de bedrijven die op de Belgische markt een 
omzet verwezenlijken met geneesmiddelen ingeschreven op 
de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten, 
verplicht om een compensatoire bijdrage te betalen van 0,13% 
van die omzet. 

Deze compensaties worden geïnd door het FaGG, voor 
rekening van het RiZiV. BaCHi vraagt om de achterliggende 
reden, nl. bijdragen aan de meerkost voor het RiZiV omdat 
meer marketing zorgt voor meer verkoop van geneesmiddelen, 
te respecteren en deze oefening dan ook enkel te beperken 
tot de vergoedbare geneesmiddelen. De uitbreiding naar niet-
vergoedbare geneesmidde len zou de perceptie van de taks op 
negatieve wijze beïnvloeden.
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