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SAMENVATTING 
In de top-50 van fiscale kortingen, de jaarlijkse studie 
van PVDA over de bedrijven die belastingen ontwijken 
die in oktober werd gepubliceerd, prijkten ook een aan-
tal farmaceutische bedrijven. De linkse partij nam daar-
om de fiscale maatregelen onder de loep waar deze 
bedrijven in ons land van genieten. En wat blijkt, is een 
opeenstapeling van cadeaus en steunmaatregelen op 
maat van Big Farma, die ervoor zorgen dat farma-reu-
zen als Janssen Pharmaceutica en GlaxoSmithKline 
Biologicals (GSK) in ons land minder dan 1% belasting 
betalen.

De meest in het oog springende fiscale niche is de zoge-
naamde "Octrooiaftrek”, waardoor 80% van de inkom-
sten die een farmabedrijf uit octrooien haalt, vrijgesteld 
is van belastingen. Deze gunstmaatregel kost pakken 
geld. Voor Janssen Pharmaceutica en GSK alleen al liep 
de federale schatkist dit jaar 487 miljoen euro aan in-
komsten mis. Bovendien schiet de maatregel haar doel 
volledig voorbij: het stimuleert bedrijven helemaal niet 
om zélf in onderzoek en ontwikkeling van geneesmid-
delen investeren. In tegendeel: ze investeren verhou-
dingsgewijs steeds minder.

Kers op de taart : farmaceutische bedrijven genieten 
van overheidssteun tijdens werkelijk elke stap van on-
derzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. Niet al-
leen op het einde - via de belastingvrijstelling van de 

inkomsten die ze genereren - maar ook voor en tijdens 
het onderzoek en de ontwikkeling via verschillende vor-
men van directe en indirecte steun. En aan het einde 
van de rit blijven deze subsidieslurpers buitensporige 
geneesmiddelenprijzen factureren. De constante ver-
hoging van het budget voor terugbetaling van genees-
middelen zet de duurzaamheid van onze zorgverzeke-
ring sterk onder druk.

De PVDA eist dat het systeem van belastingvoordelen 
op maat van Big Farma in zijn geheel wordt herzien en 
dat er een einde komt aan deze vorm van fiscale con-
currentie. De linkse partij vraagt ook dat minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block onmiddellijk actie 
onderneemt om de buitensporige geneesmiddelenprij-
zen te kraken. Dat kan op korte termijn door ‘dwangli-
centies' toe te passen. Hiermee kan men het monopolie 
van een bedrijf op een geneesmiddel breken wanneer 
deze prijzen hanteert die volledig disproportioneel zijn 
ten opzichte van de werkelijke productieprijs. Op lan-
gere termijn wil de PVDA het scenario dat ontwikkeld 
werd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezond-
heidszorg (KCE) opnieuw op de agenda zetten. Hierin 
worden geneesmiddelen beschouwd als een publiek 
goed, van A tot Z, van hun ontwikkeling tot de winst die 
ze opbrengen.

 

1.  DURE EN INEFFICIËNTE 
BELASTINGVOORDELEN

DE OCTROOIAFTREK
Opeenvolgende federale regeringen voerden een hele 
reeks fiscale maatregelen in waarmee farmaceutische be-
drijven die in onderzoek en ontwikkeling van geneesmid-
delen investeren minder vennootschapsbelasting moeten 
betalen. De meest in het oog springende maatregel voor 
de farmaceutische sector is de zogenaamde "octrooiaf-
trek". Het in 2007 geïntroduceerde principe van deze af-
trek is eenvoudig: de inkomsten uit octrooien kunnen tot 
80 procent worden afgetrokken van de winst van een on-
derneming.

Uit de Top-50 van fiscale kortingen die de PVDA jaarlijks 
opstelt, leren we dat het de twee farma-multinationals 
Janssen Pharmaceutica en GSK zijn die het meest profite-

ren van het belastingvoordeel. Deze twee bedrijven alleen 
al kapen 90% van de voordelen weg.

• Janssen Pharmaceutica, onderdeel van de Amerikaan-
se groep Johnson & Johnson, claimt voor 2018 een 
octrooiaftrek van 1,4 miljard euro. Dat is méér dan haar 
winst voor belastingen. Het bedrijf is zodanig verzadigd 
door fiscale cadeaus dat het over een voorraad van 2,5 
miljard euro aan diverse inhoudingen beschikt die de be-
lastbare winst in de volgende jaren kunnen verminderen.

• GlaxoSmithKline Biologicals, dochteronderneming van 
de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde multinational 
GSK, heeft 510 miljoen euro aan octrooien-inkomsten 
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afgetrokken. Dat komt neer op 99% van haar winst voor 
belastingen.

Het resultaat zijn belachelijk lage belastingtarieven voor bei-
de bedrijven:
•  Met een winst van 1,16 miljard euro komt Janssen Pharma-

ceutica er vanaf met een reëel belastingtarief van 0,6%.

•  GSK doet het nog beter. Op de winst van 516 miljoen euro 
betaalde de multinational 555.000 euro aan de fiscus, wat 

overeenkomt met een reëel belastingtarief van 0,1%.

•  Alleen al voor deze twee bedrijven liep de federale schat-
kist als gevolg van dit belastingvoordeel 487 miljoen aan 
inkomsten mis. (Dat bedrag is berekend als het verschil in 
euro’s met de belasting die een bedrijf feitelijk zou hebben 
betaald als het zou belast zijn tegen het nominale - norma-
le tarief van 29,58%.)

EEN VOORDEEL OP VRAAG, OP MAAT EN ZELFS VAN DE HAND 
VAN BIG PHARMA
Dit is duidelijk een fiscaal voordeel op maat van farmaceu-
tische bedrijven. En dat komt niet uit de lucht vallen. Big 
Farma hield zelf de pen mee vast bij het schrijven van het 
wetsvoorstel voor de octrooiaftrek in 2007. Het is Didier 
Reynders, toenmalig minister van Financiën, die de wet laat 
stemmen op dat moment. We leren echter dat de echte au-

teur van de wet het advocatenkantoor Linklaters is dat werkt 
voor... GlaxoSmithKline (GSK). De factuur van het advocaten-
kantoor werd inderdaad betaald door deze farmaceutische 
multinational, vandaag een van de twee belangrijkste be-
gunstigden van de wet.

EEN ONDOELTREFFEND VOORDEEL

De octrooiaftrek is ingevoerd om onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen aan te moedigen. De effectivi-
teit van deze maatregel is echter onlangs ernstig in twijfel 
getrokken door de experts van het Federaal Planbureau. In 
hun Working Paper van april 2019 hebben ze gekeken naar 
de meerwaarde van de belastingaftrek, en analyseren ze in 
hoeverre de overheidssteun farmaceutische bedrijven er 
daadwerkelijk toe aanzet om ook zelf meer in onderzoek en 
ontwikkeling te investeren. De conclusie van het Planbureau 
is duidelijk: uit de evaluatie blijken weinig robuuste aanwij-
zingen voor de efficiëntie ervan.

Farmaceutische bedrijven accepteren gretig de overheids-
steun, maar ze investeren zelf steeds minder in onderzoek 
en ontwikkeling van geneesmiddelen. Het Planbureau toont 
aan hoe het aandeel van overheidssteun – o.a. in de vorm 
van fiscale incentives – in de totale uitgaven voor onderzoek 
en ontwikkeling van geneesmiddelen steeds toeneemt. In 
2009 was de totale staatssteun nog goed voor 15% van de 
totale uitgaven. Daarna nam dit percentage snel toe en lag 
het al drie keer hoger in 2015 (44%). Volgens de berekenin-
gen van het Federaal Planbureau verviervoudigden deze be-
lastingvoordelen zelfs in dezelfde periode.

UITGAVEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN STEUN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
ONTVANGEN DOOR DE BE LGISCHE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE. IN MILJOENEN EURO'S

UITGAVEN R&D STEUN R&D DIRECTE STEUN FISCALE STEUN STEUN / TOTAAL UITGAVEN R&D

2009 1145,5  167,6  7,9 159,7 14,6%

2010 1143,1  202,0  7,8 194,2  17,7%

2011 1427,9  191,3 16,8 174,5  13,4%

2012 1525,9  290,6  8,5 282,1  19,0%

2013 1555,4  388,0  11,0 377,0  24,9%

2014 1559,2  398,6  9,3 389,3  25,6%

2015 1591,4  701,4  9,3 692,1  44,1%

BRON: FEDERAAL PLANBUREAU. DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE IN BELGIË.  ANALYSE CONCURRENTIEVERMOGEN. APRIL 2019
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HOE ZIT HET MET DE NIEUWE AFTREK VOOR INNOVATIE-
INKOMSTEN?
Intussen werd het fiscale gunstregime al enigszins gewij-
zigd. Begin 2017 werd inderdaad een nieuwe belastingaf-
trek gecreëerd, de zogenaamde "innovatieaftrek", die de 
octrooiaftrek geleidelijk zal vervangen. Deze laatste blijft 
echter van toepassing als overgangsmaatregel tot 2021.

Waarom deze nieuwe bepaling? Omdat de octrooiaftrek 
aan een kritische evaluatie onderwerpen werd in het ka-
der van het OESO-programma "Base Erosion and Profit 
Shifting" (BEPS). Dit programma houdt strategieën tegen 
het licht die de mazen in het fiscale net of de verschillen 
in nationale regelgeving exploiteren om winsten te doen 
verdwijnen of over te zetten naar landen of gebieden waar 
het bedrijf nauwelijks actief is. Specifiek analyseert het 
programma zogenaamd "schadelijke belastingpraktijken". 
In dit kader is gebleken dat de Belgische octrooiaftrek niet 
aan de BEPS-normen voldeed. Een van de problematische 
vaststellingen was dat bedrijven een octrooi in België kon-
den registreren terwijl het betreffende geneesmiddel niet 
in ons land werd ontwikkeld.

De nieuw ingevoerde innovatieaftrek zou restrictiever 
moeten zijn met betrekking tot de inkomsten die in aan-
merking komen voor de aftrek, die noodzakelijk uit uitga-
ven voor onderzoek en ontwikkeling moeten voortvloeien. 
Bovendien kan een bedrijf dat onderzoek en ontwikkeling 
uitbesteedt aan een dochteronderneming niet langer van 
de aftrek profiteren. Dit gezegd zijnde wordt deze verstren-
ging ruimschoots gecompenseerd door twee uitbreidingen 
van de regelgeving. Enerzijds vergroot de nieuwe bepaling 
de reikwijdte van activiteiten die in aanmerking komen 
voor belastingvermindering. Het gaat immers niet langer 
enkel over inkomsten uit patenten maar ook uit andere in-
novaties. Anderzijds stijgt het niveau van de aftrek tot dui-
zelingwekkende hoogtes, van 80 naar 85%.

De hervorming beantwoordt in theorie aan enkele van de 
"schadelijke belastingpraktijken" die door het BEPS bij de 
octrooiaftrek geïdentificeerd werden. Maar het valt nog te 
bezien in hoeverre de nieuwe regeling ook daadwerkelijk 
bedrijven zal aanzetten zelf te investeren in onderzoek en 
ontwikkeling. Een snelle evaluatie dringt zich op.

2.  BIG FARMA PROFITEERT MINSTENS 
4 KEER VAN OVERHEIDSSTEUN

Meer fundamenteel kunnen we opmerken dat zowel de 
octrooi- als de innovatieaftrek van toepassing zijn op de 
inkomsten die bedrijven genereren uit onderzoek en ont-
wikkeling van geneesmiddelen. Als de rijke farmaceutische 
bedrijven dan al nood zouden hebben aan overheidssteun, 
zou het logischer zijn om onderzoek en ontwikkeling as 
such te stimuleren, in het begin van het proces, wanneer er 
nog geen inkomsten zijn. Het straffe is dat de overheid ook 

daar gul tussenkomt. Erger nog: farmaceutische bedrijven 
profiteren van overheidssteun - gefinancierd dus met onze 
belastingen - in tenminste 4 fasen van het onderzoek en de 
ontwikkeling van geneesmiddelen, tot en met de terugbe-
taling ervan.

1° ZOWAT ALLE DOORBRAKEN IN DE BIOMEDISCHE 
WETENSCHAP GEBEUREN BINNEN ONZE UNIVERSITEITEN EN 
WORDEN DUS GEFINANCIERD MET BELASTINGGELD. 

De belangrijkste oorzaak voor het op hol slaan van het 
geneesmiddelenbudget is de buitensporige kost van de 
nieuwste generatie, zogenaamd "innovatieve" geneesmid-
delen. Het gaat dan over de gentherapieën voor de behan-
deling van kanker, waarbij de prijs oploopt tot 350.000 euro 
per patiënt. Het gaat ook over de behandeling van zeldzame 

ziektes zoals het medicijn Zolgensma voor de behandeling 
van spinale spieratrofie, de zeldzame en dodelijke ziekte 
waar de klein Pia aan lijdt. Dat is vandaag het duurste me-
dicijn ter wereld: 1,9 miljoen euro voor een enkele injectie.

De basissubstantie van deze innovatieve geneesmiddelen is 
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echter het resultaat van jarenlang fundamenteel onderzoek 
door wetenschappers van verschillende universiteiten die 
met publiek geld gefinancierd worden. Dat geldt ook voor 
immunotherapie. De Amerikaan James Allison en de Japan-
se Tasuku Honjo legden de basis voor deze behandeling, 
wat hen vorig jaar nog de Nobelprijs voor Geneeskunde 
opleverde. Het curriculum van deze twee wetenschappers 
toont aan dat het grootste deel van het onderzoek en de 
ontwikkeling van deze behandeling het resultaat is van 
meer dan twintig jaar volgehouden onderzoek met publie-
ke middelen aan de universiteiten van Berkeley, Texas, 
Tokio en Kyoto. De farma-multinationals sprongen pas op 
het laatste moment op de kar om het patent in te dienen 
en commercialisering te verkrijgen en zo enorme winsten te 
behalen. Ze speuren constant de markt af op zoek naar de 
kip met gouden eieren en kopen de meest veelbelovende 

ontdekkingen op om enorme winsten mee te maken.

De geschiedenis van Zolgensma is een andere perfecte 
illustratie van dit mechanisme. De wetenschappelijke ont-
dekking van dit medicijn werd mogelijk gemaakt dankzij het 
openbare onderzoekslaboratorium van Genethon, gefinan-
cierd door publieke fondsen en crowdfunding. Vervolgens 
kocht de Amerikaanse start-up Avexis de licentie voor 13 
miljoen euro. Ze investeerden 446 miljoen euro voor klini-
sche proeven. Pas toen ze zich echt realiseerden op welke 
goudmijn ze zaten, kocht de farmaceutische gigant Novartis 
de startup op voor 6,2 miljard euro. Het is deze investering 
die Novartis nu wil recupereren en waarop ze schandalig 
hoge winstmarges wil behalen.

2° ONDERZOEK EN ONTWIKKELING WORDEN VERDER 
ONDERSTEUND DOOR EEN HELE REEKS PUBLIEKE 
STEUNMAATREGELEN 

Allereerst is er een hele reeks directe subsidies, voorna-
melijk toegekend door de regionale overheden. Zo profi-
teerden farmaceutische bedrijven in 2017 van 149,8 miljoen 
euro aan loonsubsidies, waarvan 73,6 miljoen euro voor 
personeel voor onderzoek en ontwikkeling.

Farmaceutische bedrijven profiteren ook van een belas-
tingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. In 2016 
ging het over een totaalbedrag van 712 miljoen euro, waar-
van een deel ten goede kwam aan farmaceutische bedrij-
ven.

Ten slotte zijn er nog steeds de beruchte vrijstellingen van 
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Hiermee worden 
werkgevers uit de privé-sector vrijgesteld om 80% van de 

verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onder-
zoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus 
(en mogen ze dat geld dus in de eigen kassa houden). 

Sinds de introductie in 2005 is dit vrijstellingspercentage 
verschillende keren verhoogd en is het toepassingsgebied 
ervan uitgebreid. Dat gebeurde recente nog in 2018, door 
ook werknemers met een academische of beroepsgerichte 
bacheloropleiding op te nemen. Deze vrijstellingen wegen 
zwaar op de overheidsfinanciën, met een budgettaire kost 
van 910 miljoen euro in 2017 (waarvan een deel ten goede 
komen aan de farmaceutische sector).

3° DE INKOMSTEN UIT ONDERZOEK EN ONTWIKKELING MOGEN 
AFGETROKKEN WORDEN VAN DE WINST 
In het eerste deel van dit dossier zagen we hoe farma-
ceutische bedrijven ook stroomafwaarts van onderzoek 
en ontwikkeling van geneesmiddelen van overheidssteun 

genieten, op de inkomsten die deze genereren, via de oc-
trooi- en innovatieaftrek. 
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4° DOOR DE TERUGBETALING VAN DE BUITENSPORIGE 
GENEESMIDDELENPRIJZEN DOOR DE ZIEKTEVERZEKERING
Tenslotte betaalt de belastingbetaler een vierde keer bij 
de tussenkomst van de ziekteverzekering - gefinancierd 
door onze sociale bijdragen en belastingen – in de terug-
betaling van geneesmiddelen. Deze terugbetaling zet het 
budget van de ziekteverzekering steeds meer onder druk. 
Niet omdat we steeds meer geneesmiddelen zouden ge-
bruiken dan voorheen maar omdat ze gewoon steeds duur-
der worden. Sedert het begin van deze legislatuur werd het 
voorziene bedrag voor de terugbetaling van geneesmidde-
len systematisch met enkele honderden miljoenen euro's 
overschreden. En het lijkt er niet op dat deze trend snel zal 
keren. Tegen 2024 verwacht het Monitoringscomité dat we 

1,4 miljard euro extra nodig hebben voor de terugbetaling 
van geneesmiddelen. De kosten zullen – bij ongewijzigd 
beleid - de komende jaren met ongeveer 30% stijgen om in 
2024 in totaal tot 6,6 miljard euro te stijgen. Geen enkele 
andere uitgavenpost zal de komende jaren op die manier 
exploderen als die van medicijnen. Het is bovendien duide-
lijk dat de terugbetaling steeds meer gebeurt via geheime 
prijsonderhandelingen, wat mogelijk is via de beruchte ar-
tikel 81-afspraken. Vandaag gaat het al over meer dan een 
miljard euro per jaar, waarvan bijna niemand weet hoe dat 
bedrag precies wordt uitgegeven.

3. DE ALTERNATIEVEN VAN DE PVDA
De PVDA wil allereerst dat het hele systeem van fiscale 
voordelen, dat volledig op maat van de grote farmaceu-
tische bedrijven geschreven is, in zijn geheel en funda-
menteel wordt herzien. De opeenstapeling van fiscale ca-
deaus door opeenvolgende regeringen heeft ertoe geleid 
dat het Federaal Planbureau België heeft uitgeroepen tot 
het meest genereuze OESO-land inzake overheidssteun 
voor onderzoek en ontwikkeling, zonder dat de resulta-
ten zeer overtuigend zijn. In plaats van maatregelen om 
innovatie te bevorderen, is het eerder een vorm van belas-
tingconcurrentie met enorme fiscale kosten. Farmareuzen 
zoals Janssen Pharmaceutica en GSK draaien jaarlijks hon-
derden miljoenen euro's winst in ons land, maar betalen 
belachelijk weinig belasting aan tarieven van amper 0,6 en 
0,1%. Aan deze race to the bottom moet een einde gesteld 
worden.

De linkse partij vraagt ook dat minister van Volksgezond-
heid Maggie De Block onmiddellijk actie onderneemt om 
de prijzen van de geneesmiddelen te kraken. Dat vereist in 
de eerste plaats een andere aanpak van het patentrecht. 
Merk op dat in geen enkele sector dit patentrecht zo sterk 
gereglementeerd is als in de farmaceutische sector. Gedu-
rende de eerste twintig jaar nadat een bedrijf een uitvin-
dingsoctrooi voor een nieuw of vernieuwd geneesmiddel 
bemachtigt, krijgt dat bedrijf een wettelijk monopolie. 
Niemand anders dan de octrooihouder mag het product in 
kwestie op de markt brengen.
Deze patenten werden ingevoerd, zogenaamd om onder-
zoek en innovatie te stimuleren, door de uitvinder het per-
spectief te bieden van een tijdelijk monopolie waardoor hij 
zijn uitvinding ook kan exploiteren. De octrooiaftrek voegt 

hier nog een extra voordeel aan toe.  

Het gaat dus duidelijk over een contract met de maat-
schappij, een contract dat zowel de maatschappij als de 
octrooihouder voordeel moet bieden. Dit is duidelijk niet 
het geval vandaag. In toenemende mate worden de lasten 
en kosten gedragen door de gemeenschap en vloeien de 
lusten en de winsten integraal naar de farmaceutische be-
drijven. Dit dossier laat zien hoe een steeds groter deel van 
de rekening voor onderzoek en ontwikkeling van genees-
middelen door de overheid gedragen wordt. Maar de voor-
delen gaan wel volledig naar de grote farma-bedrijven, die 
buitensporige prijzen blijven aanrekenen voor geneesmid-
delen. De farmaceutische sector maakt recordwinsten en 
is sinds decennia een van de meest winstgevende indus-
trieën.

Op dat moment moet de overheid kunnen ingrijpen en 
daarbij zijn verschillende strategieën mogelijk. Een daar-
van is het gebruik van "dwanglicenties" zoals voorgesteld 
door de PVDA. Een dwanglicentie maakt het mogelijk dat 
een ander bedrijf, in ruil voor de betaling van een billijke 
vergoeding aan de octrooihouder, een geneesmiddel pro-
duceert en verkoopt, zelfs als het nog onder patent valt. 
Dwanglicenties maken het met andere woorden mogelijk 
om het monopolie van een farmaceutisch bedrijf te door-
breken.

De mogelijkheid tot dwanglicenties op geneesmiddelen 
bestaat vandaag al in België en wordt geregeld via het 
Wetboek van economisch recht. Dit Wetboek biedt de 
mogelijkheid om “in het belang van de volksgezondheid” 
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dwanglicenties op te leggen. Het Wetboek voorziet ook in 
een versnelde procedure “in geval van een volksgezond-
heidscrisis”. Met de PVDA stellen we voor om dit systeem 
verder uit te breiden. We willen dat de minister van volks-
gezondheid dwanglicenties voor een geneesmiddel kan 
opleggen, bijvoorbeeld wanneer er een sterke aanwijzing 
is dat de verkoopprijzen niet in verhouding staan tot de 
productieprijs.

Een wetsontwerp hierover is in de Kamer ingediend 
en wordt momenteel besproken binnen de Commissie 
Volksgezondheid: https://www.dekamer.be/FLWB/PD-
F/55/0407/55K0407001.pdf

Tenslotte vraagt de PVDA een dringend debat over de 
macht die de farmaceutische industrie in onze samenle-

ving uitoefent. "Je geld of je leven" klinkt als een kreet uit 
een oude western, maar wordt voor steeds meer patiënten 
een harde realiteit. Dit moet stoppen. Mens en gezondheid 
moeten vóór de maximale winst komen. Onze gezond-
heidszorg is veel te belangrijk om over te laten aan de 
winstzucht van farmaceutische multinationals.

Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
én de vruchten daarvan moeten in publieke handen zijn.  
Dat is een van de toekomstscenario's die het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in 2016 al 
uittekende. Geneesmiddelen worden in dit scenario be-
schouwd als een publiek goed, van A tot Z. Het voorstel 
viel toen op een koude steen. We willen het opnieuw op de 
agenda zetten.

SCENARIO 4. EEN PUBLIEK GOED VAN A TOT Z
In essentie is de ontwikkeling van geneesmiddelen een pu-
blieke onderneming. De focus is volledig verschoven van 
privéwinsten naar het algemeen belang en de behoeften 
van de patiënt. In een systeem waarin geneesmiddelen-
ontwikkeling in essentie een openbare onderneming is, 
spelen privébedrijven nog steeds een rol, zij het volgens 

een totaal ander bedrijfsmodel. Ze vervaardigen voorna-
melijk geneesmiddelen en leveren diensten aan de pu-
blieke partner. Dat gebeurt op concurrentiële basis. In dit 
systeem waar geneesmiddelen en gezondheidstechnolo-
gieën in wezen publieke goederen zijn, is er geen plaats 
voor octrooien en monopolieprijzen. 

Bron: KCE, 2016 https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/drugpricing_NL_D30-06.pdf
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https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0407/55K0407001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0407/55K0407001.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/drugpricing_NL_D30-06.pdf
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