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Communiqué van het Belgisch Nationaal Contactpunt belast met 
de opvolging van de OESO-Richtlijnen voor 

Multinationale Ondernemingen 
 

 
 
Het Belgisch Nationaal Contactpunt heeft op 24 januari 2008 een dossier ontvangen van 
de NGO Gresea (Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative) om 
de eventuele niet-naleving van de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 
door een bedrijf uit de generische geneesmiddelenindustrie, met activiteiten in onder 
meer België, te onderzoeken. Generische geneesmiddelen worden gedefinieerd als 
zijnde geneesmiddelen die goedkoper zijn maar dezelfde therapeutische waarde 
hebben, en in de handel worden gebracht als de bescherming door een patent van de 
geneesmiddelen van het originele merk, verstreken is. 
 
 
Besluit 
 
Na een grondige evaluatie van het dossier, meent het NCP dat de aangekaarte 
commerciële praktijken, meer bepaald het toekennen van belangrijke kortingen op de 
verkoop van generische geneesmiddelen aan apothekers, al dan niet via de 
groothandel, niet alleen door dit specifieke bedrijf worden gehanteerd. De omvang en de 
vorm van deze kortingen kan ook bij andere bedrijven binnen de generische 
geneesmiddelensector worden teruggevonden. 
 
De maximale publieksprijs, BTW inbegrepen, voor een generisch geneesmiddel wordt 
vastgesteld door de Prijzendienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. Deze prijs betreft de maximale af-fabriekprijs, BTW niet inbegrepen, verhoogd 
met de maximale marges van de groothandel en apotheker, en de BTW.  
De Minister bevoegd voor Sociale Zaken beslist over de terugbetaling van een 
geneesmiddel op basis van een voorstel van de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen (CTG) binnen het RIZIV. De Minister bepaalt onder meer de hoogte 
van de vergoedingsbasis. Dit is de basis waarop de terugbetaling door het RIZIV 
berekend wordt en kan gelijk zijn aan de publieksprijs of kan lager zijn. In dit laatste 
geval zal het remgeld verhoogd worden met het verschil tussen de publieksprijs en de 
vergoedingsbasis. 
 
De wet van 16 december 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende de 
bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen, biedt geen antwoord 
op de vraag wat als normale kortingen in de generische geneesmiddelensector kan 
worden beschouwd. 
 
Het NCP is de mening toegedaan dat inzake de OESO-Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen verder onderzoek niet gerechtvaardigd is.  
De aangeklaagde praktijken blijken algemeen voor te komen binnen de generische 
geneesmiddelensector en niet enkel in dit bedrijf. 
Er is ook een onduidelijke wetgeving wat betreft kortingen die in de generische 
geneesmiddelensector als normaal kunnen worden beschouwd. 
 
Zonder afbreuk te willen doen aan de stelling dat generische geneesmiddelen de sociale 
zekerheid en de patiënten ten goede komen, doet de omvang van de kortingen vragen 
rijzen met betrekking tot de prijszetting van terugbetaalbare generische 
geneesmiddelen, en het hele terugbetalingssysteem dat hierop gebaseerd is. 
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De bevindingen van het NCP naar aanleiding van de analyse van dit dossier zullen aan 
de bevoegde Ministers worden overgemaakt. 
 
 
Ter herinnering 
 

De OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn aanbevelingen van 
de regeringen aan hun ondernemingen, waar ze hun bedrijvigheid ook uitoefenen. 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op een aantal domeinen zoals de 
publicatie van informatie, tewerkstelling en arbeidsrelaties, milieu, de strijd tegen 
corruptie, de consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en 
fiscaliteit. Tevens wordt het concept duurzame ontwikkeling geïntroduceerd. De 
implementatie van deze Richtlijnen berust bij de verschillende Nationale 
Contactpunten die belast zijn met de opvolging. 
In België wordt het Nationaal Contactpunt (NCP) voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Economie en heeft een tripartite 
samenstelling, namelijk de sociale partners en de vertegenwoordigers van de 
verschillende federale overheidsdiensten en regionale regeringen. 
De rol van het NCP bestaat erin bij te dragen tot de oplossing van vragen gesteld 
in specifieke omstandigheden. Het NCP vergemakkelijkt de toegang tot op 
consensus gerichte, niet-conflictueuze middelen zoals verzoening of bemiddeling. 


