
Stabiliteitspact van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, Vice-Premier L. Onkelinx, en pharma.be  

 

Op vrijdag 12 oktober ondertekenden Mevr. L. Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid enerzijds en de sectorvereniging van de 
innoverende farmabedrijven in België, pharma.be anderzijds, een langetermijnakkoord.  

pharma.be onderlijnt het belang van dit akkoord, en ziet dit als een stabiliteitspact, dat 
beoogt om, op basis van goed overleg, een stabiele omgeving te creëren in moeilijke 
tijden, waarin de Minister het geneesmiddelenbeleid kan voeren dat aangepast is aan de 
noden van de patiënten en aan de economische omstandigheden, en de investerende 
farmaceutische bedrijven kunnen opereren in een betrouwbaar en stabiel kader.  

Voor de innoverende farmaceutische sector is het immers van groot belang om een 
constructieve werkrelatie te hebben met de bevoegde Minister, en deze overeenkomst 
consolideert daartoe een gestructureerd kader.  De federale overheid vecht met een 
bijzonder moeilijke economische context, en de farmaceutische sector ziet de nationale 
markt met 2% krimpen. Om die reden hebben beide partijen behoefte aan 
voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen, en een open werkrelatie.  

Een concrete stap 

In dit proces is vandaag een belangrijke stap gezet: Minister Laurette Onkelinx heeft 
samen met pharma.be een pact ondertekend, onder de titel ‘Een partnership voor het 
handhaven van de solidariteit en de innovatie inzake geneesmiddelen ten 
behoeve van de patiënt.’ In eerste instantie zullen de Minister en pharma.be elkaar 
regelmatig zien, en zullen eventuele maatregelen of beleidswijzigingen met pharma.be 
worden besproken.  

Geneesmiddelenbudget 

Het zal niet verrassend klinken dat het luik geneesmiddelenbudget een belangrijk 
aandachtspunt van de overeenkomst is. Immers, de wet bepaalt al een consultatie van de 
Minister inzake dat budget. In dat kader zal nu ook overleg worden gepleegd om na te 
gaan of en hoe het budget kan worden verbonden aan op voorhand vastgestelde 
gezondheidsdoelstellingen. Bij de voorbereiding van het budget zal rekening worden 
gehouden met marktevoluties en met de te verwachten innovatie. Bovendien zal er 
aandacht zijn voor al gerealiseerde en te verwachten recurrente besparingen eigen aan het 
geneesmiddelenbudget, en aan normale toegang voor innovatieve geneesmiddelen. Een 
belangrijk aandachtspunt is dat erover gewaakt zal worden dat het budgettaire beleid 
inzake geneesmiddelen niet significant afwijkt van het evolutie van de uitgaven voor 
gezondheidszorgen in het kader van de federale ziekteverzekering. De Minister beoogt om 
de speciale farmaheffingen niet te verhogen, en streeft ernaar deze, in de mate van het 
mogelijke, te verlagen. 

Toegang tot geneesmiddelen voor patiënten 

In verband met de toegang voor patiënten, zullen stappen voor een meer doeltreffende 
organisatie van de procedure rond aanvraag van terugbetaling voor geneesmiddelen 
worden besproken, net zoals de functioneringsmiddelen en -voorwaarden van het Federaal 



agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) zullen worden 
besproken en zo mogelijk verbeterd, onder meer door snellere afhandeling van dossiers en 
uitvoering van efficiënte inspecties en controles. Het FAGG zal een specifiek aanspreekpunt 
voor KMO’s uitbouwen. Het opzetten van projecten rond goed gebruik van geneesmiddelen 
en therapietrouw, ook samen met pharma.be, staat eveneens op de agenda. 

Stabiliteit en voorspelbaarheid hard nodig 

Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nodig om de rol van de innoverende farmaceutische 
sector als maatschappelijke en economische speler ook in deze moeilijke tijden zo goed 
mogelijk te vrijwaren en eventueel uit te breiden. De sector voert solidariteit hoog in het 
vaandel en begrijpt dat economische inspanningen onontbeerlijk zijn, maar wil erop wijzen 
dat het behoud van voldoende financiële middelen essentieel is om de verworvenheden 
van vandaag ook morgen te kunnen handhaven: 

- De Minister deelt de zorg om voortdurende investering in België en elders in het 
geneesmiddelenonderzoek, en kent het belang van de farmaceutische sector in 
België, zowel voor de gezondheid als voor het welzijn van de bevolking. 

- De farmaceutische sector is, met iets meer dan 32.000 banen, een schepper van 
arbeidsplaatsen.  Een vlotte samenwerking met de overheid is nodig om die 
werkgelegenheid te bestendigen, meer specifiek ook op het vlak van Research & 
Development.  

- Specifiek in het domein van klinische studies willen wij de uitstekende reputatie en 
de bevoorrechte plaats van België behouden. Een nauw overleg met de overheid, 
onder andere rond vereenvoudiging en versnelling van administratieve procedures, 
is daarbij van groot belang.  

- Terwijl de Minister zich op diverse gebieden engageert naar de in innovatie 
investerende farmasector, zeggen de bedrijven van pharma.be toe om zich in te 
spannen om de werkgelegenheid, in het bijzonder in de sectoren van ‘research’ en 
ontwikkeling van geneesmiddelen, op peil te houden. 

 

pharma.be juicht het nieuwe samenwerkingsverband met de Minister en haar beleidscel 
toe, omdat het de belofte inhoudt om met meer synergie het potentieel van de 
farmaceutische sector als speler in het algemene welzijn en de economie van België uit te 
breiden. pharma.be verwelkomt derhalve dit gebaar van Mevr. L. Onkelinx, als een 
welgekomen positief signaal naar haar leden-bedrijven, die in moeilijke economische 
omstandigheden hun aanwezigheid in België op peil trachten te houden. 

	  


