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tests, d’équipements de protection individuelle et 

de dispositifs médicaux) ainsi que les frais de 

destruction éventuels de ces dons pour les pays 

bénéficiaires des dons susmentionnés; 

- de tenir systématiquement et de mettre à 

disposition aux fins de sa consultation un 

inventaire complet permettant de déterminer les 

vaccins utilisables contre la covid-19, y compris 

les dates d’achat et de péremption, l’origine, le 

chemin parcouru, le statut, les particularités et la 

destination finale; 

- de tenir systématiquement et de mettre à 

disposition aux fins de sa consultation un 

inventaire complet permettant de déterminer les 

vaccins inutilisables ou au statut impossible à 

déterminer, y compris les dates d’achat et de 

péremption, l’origine, le chemin parcouru, le statut, 

les particularités et la destination finale; 

- d’établir un aperçu des risques liés aux stocks de 

vaccins contre la covid-19, de médicaments, de 

tests, d’équipements de protection individuelle et 

de dispositifs médicaux dont le SPF Santé 

publique a connaissance, et de communiquer 

quelles mesures seront prises dans ce cadre, en 

précisant le calendrier." 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door 

mevrouw Karin Jiroflée. 

Une motion pure et simple a été déposée par 

Mme Karin Jiroflée. 

 

Over de motie zal later worden gestemd. De 

bespreking is gesloten. 

Le vote sur la motion aura lieu ultérieurement. La 

discussion est close. 

 

02.12  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de 

voorzitter, mag ik even gebruikmaken van uw 

goedheid en de flexibiliteit van collega Depoorter 

om de volgende vraag op de agenda eerst te 

behandelen, want over een kwartier moet ik 

aanwezig zijn in de commissie voor 

Legeraankopen en -verkopen? 

 

De voorzitter: Geen bezwaar?  

 

Dan kunt u als eerste uw vraag stellen, mijnheer 

Creyelman.  

 

03 Samengevoegde vragen van 

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De herziening van het margesysteem van de 

geneesmiddelenverdelers" (55028730C) 

- Steven Creyelman aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De herziening van het margesysteem van 

groothandelaars-verdelers van 

geneesmiddelen" (55028834C) 

- Daniel Bacquelaine aan Frank Vandenbroucke 

(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 

"De vraag van de verdelers van 

geneesmiddelen om hun marge aan de 

gezondheidsindex te koppelen" (55029494C) 

03 Questions jointes de 

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"La révision du système de marges des 

distributeurs de médicaments" (55028730C) 

- Steven Creyelman à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"La révision du système de marges des 

grossistes-répartiteurs pharmaceutiques" 

(55028834C) 

- Daniel Bacquelaine à Frank Vandenbroucke 

(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 

"Les distributeurs de médicaments demandent 

la liaison de leur marge à l'indice-santé" 

(55029494C) 

 

03.01  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de 

minister, ik verwijs naar de tekst van de 

ingediende vraag. 

 

Comeos is een organisatie die de Belgische 

handel en diensten vertegenwoordigt. De leden 

van Comeos verkopen aan bedrijven of 

rechtstreeks aan de consument. Zij zijn actief in 20 

verschillende sectoren. Een hiervan is de 

farmasector. 

Deze sector verenigt de groothandelaars-

verdelers van geneesmiddelen. Er wordt gezorgd 

voor de dagelijkse verdeling van geneeskundige 

producten aan apothekers in België. Binnen 

Comeos zijn deze bedrijven gegroepeerd onder de 

noemer van Nationale Vereniging van 

Groothandelaar-Verdelers van Geneesmiddelen 

(NVGV) 

Volgens Comeos - sector pharma is er nood aan 

een herziening van het wettelijk bepaalde 

margesysteem. De verhoging van de wettelijk 

geplafonneerde brutomarge dekt onvoldoende de 

gestegen explotatiekost.  

 

1. Bent u op de hoogte van deze problematiek? 

2. Zijn hieromtrent reeds gesprekken bezig met de 

sector? Zo ja, hoever zijn deze gevorderd? Zo 

niet, bent u van plan om hieromtrent een gesprek 

aan te gaan met de sector? 

3. Er wordt gevraagd om dit margesysteem te 

koppelen aan de indexatie, gelijklopend met de 

stijgende uitbatingskosten. Wat denkt u hiervan? 

Bent u van plan hierop in te gaan? 

4. Ook vraagt de sector om erkenning in het 

openbaar gezondheidssysteem voor de rol die de 

verdelers opnemen t.a.v. de patiënt. Bent u het 
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eens met deze vraag? Zo ja, hoe zal men die rol 

invullen? Zo niet, wat is de reden hiervoor? 

5. Een andere vraag die de sector stelt is om een 

wettelijk kader vast te leggen voor 

stockwaardevermindering bij dalingen in prijs van 

bepaalde geneesmiddelen. Bent u bereid om in te 

gaan op deze vraag? Hoe zal men dit aanpakken? 

 

03.02  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

minister, de geneesmiddelenverdelers vragen een 

herziening van hun margesysteem. Die marge is 

vandaag verankerd naar gelang van de prijs van 

het geneesmiddel. Maar intussen stijgen de 

exploitatie- en brandstofkosten. Apothekers 

krijgen drie à vier leveringen per dag, dat is een 

mooie dienstverlening aan de patiënten, maar 

gezien de inflatie is dat niet meer haalbaar. 

 

Een alternatieve oplossing zou kunnen zijn om de 

marge op de geneesmiddelen te indexeren. Dat 

zou niet voor bijkomende kosten zorgen voor de 

patiënt, doordat het remgeld ongewijzigd blijft. 

 

Hoe staat u tegenover het voorstel om het 

margesysteem te herzien? Welke zijn de 

discussiepunten? Kan men die marge blijven 

bepalen op basis van de prijs van het 

geneesmiddel? Is dat economisch model nog 

houdbaar, aangezien de generieke 

geneesmiddelen alsmaar goedkoper worden? 

Kunnen de groothandelaars dan nog altijd 

dezelfde dienstverlening garanderen aan 

apothekers en hun patiënten? 

 

03.03  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le 

ministre, les grossistes-répartiteurs qui assurent la 

distribution des médicaments dans les 

pharmacies sont un maillon essentiel de la chaîne. 

Cela conditionne notamment la garantie de 

livraison en pharmacie et donc l'accessibilité aux 

traitements et aux médicaments pour les patients. 

 

Les grossistes-répartiteurs sont actuellement 

rémunérés sur la base d’un pourcentage sur les 

prix des médicaments. Le prix fixe n'évolue pas en 

fonction de la hausse des coûts. Avec cette 

marge, ils doivent encore payer les opérateurs 

téléphoniques, les magasiniers, les chauffeurs, le 

transport, les retours de stocks… 

 

Selon les distributeurs, les coûts d'exploitation ont 

augmenté de 10 % depuis début 2021, tandis que 

leur rémunération est restée au même niveau. 

 

Dès lors, ils ont plusieurs revendications, dont le 

rattrapage de l’indexation des marges durant la 

période de crise sanitaire et le maintien d'un lien 

entre les marges et l’évolution de l’indice santé 

dans les années à venir. 

 

Ainsi, des concertations avec le secteur des 

grossistes répartiteurs ont-elles eu lieu ou sont-

elles prévues? 

 

Quelles sont les solutions avancées pour 

maintenir l’accessibilité aux médicaments pour les 

pharmaciens et donc pour les patients? 

 

03.04 Minister Frank Vandenbroucke: De 

economische marge van de groothandelaar valt 

onder de bevoegdheid van minister van Economie 

Dermagne. Ik heb daarom zijn diensten 

geraadpleegd voor het antwoord op de vragen. 

 

In juni 2021 heeft de FOD Economie een korte 

analyse gemaakt van de marge van de 

groothandelaars. Uit die analyse zijn de volgende 

elementen naar voren gekomen. Ten eerste 

waren in 2019 twee bedrijven samen goed voor 

68% van de totale omzet van de sector. Ten 

tweede is de gewogen gemiddelde nettomarge 

tussen 2014 en 2019 gedaald, met een scherpe 

daling in 2017. Ten derde is er een daling van de 

gewogen gemiddelde bruto bedrijfsmarge tussen 

2014 en 2019, wat de dalende tendens van de 

ondernemingsmarge bevestigt. 

 

Op 30 mei 2022 werden vertegenwoordigers van 

de groothandelaars-verdelers ontvangen op mijn 

beleidscel. Ze deden toen de problemen uit de 

doeken waarmee ze te maken krijgen, namelijk de 

beperkte marge en de daling ervan in de tijd, 

alsook de stijgende kosten, en stelden 

oplossingen voor. Ze vragen erkenning voor de rol 

die ze spelen, het weer op niveau brengen van de 

marge en het wettelijk vastleggen van regels voor 

stockwaardevermindering bij prijsdalingen. Die 

voorstellen worden momenteel bestudeerd. Om 

de vraag van de invoering van een 

indexeringssysteem voor de marge van de 

groothandelaar te kunnen beantwoorden, moet 

eerst het nodige onderzoek worden verricht. 

 

Je crois que j'ai également répondu aux questions 

de M. Bacquelaine. Je m'excuse d'avoir répondu 

uniquement en néerlandais, j'espère que c'était 

suffisamment clair. 

 

03.05  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de 

minister, dank u wel voor uw antwoord. We 

moeten allemaal beseffen dat we een goed 

evenwicht moeten vinden tussen de belangen van 

de groothandelaars-verdelers, die, zoals u zelf al 

aanhaalde, een niet onbelangrijke rol spelen in 

ons gezondheidssysteem, en die van de patiënt, 

die we ook moeten behartigen. 
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De groothandelaars-verdelers zien zichzelf 

geconfronteerd met een bepaalde economische 

realiteit en uit uw antwoord begrijp ik dat op het 

ogenblik nog wordt onderzocht hoe we aan de 

vraag van de groothandelaars-verdelers in het 

licht van die economische realiteit tegemoet 

kunnen komen, zonder dat dat ten koste van de 

patiënt gaat. 

 

Het kan toch niet zijn dat de behartiging van de 

belangen van de ene groep automatisch ten koste 

gaat van die van de patiënten. De patiënt mag niet 

de dupe worden van de maatregelen ter vrijwaring 

van de marges van de groothandelaars-verdelers, 

denk ik dan bij mezelf. Dat is wat ons betreft een 

brug te ver. Ik hoop dat we het daarover eens zijn; 

ik wacht alleszins samen met u de resultaten van 

de onderzoeken af. 

 

03.06  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

minister, uw collega van Economie is inderdaad in 

het dossier bevoegd en het is goed dat u een en 

ander laat onderzoeken. 

 

Mag ik wel het belang van de dienstverlening van 

de groothandelaars-verdelers aan de apotheken 

onderstrepen? Het aantal leveringen van 

medicijnen per dag moet gegarandeerd blijven. Er 

zijn er gigantisch veel. De stock van de apotheek 

is normaal gezien ook gigantisch groot. Maar 

wanneer er een urgentie is, moet er heel snel 

toegang zijn tot het urgente geneesmiddel in 

kwestie. Dat moet dan ook in het huidige 

economisch model betaalbaar blijven. 

 

Een regeling mag niet ten koste van de patiënt 

gaan, noch ten koste van de apotheker zelf. Er 

moet hoe dan ook gekeken worden naar een 

duurzaam economisch model en een oplossing 

worden gevonden voor de enorm snel stijgende 

brandstofkosten, die de verdelers vandaag 

ondervinden. 

 

03.07  Daniel Bacquelaine (MR): Merci pour 

votre réponse, monsieur le ministre. Je crois 

qu'effectivement, c'est une question de 

reconnaissance du rôle que jouent les grossistes 

répartiteurs. Bien entendu, il faut un équilibre entre 

l'intérêt des grossistes et l'intérêt des patients, 

mais les patients ont aussi intérêt à pouvoir 

disposer rapidement d'un certain nombre de 

médicaments en fonction de leur demande. Les 

intérêts sont liés. 

 

Nous attendrons le résultat des études que vous 

nous annoncez aujourd'hui pour garantir le 

maintien du rôle des grossistes répartiteurs dans 

la chaîne des médicaments. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van Kathleen Depoorter aan Frank 

Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en 

Volksgezondheid) over "De erkenning van 

palliatieve eenheden" (55028729C) 

04 Question de Kathleen Depoorter à Frank 

Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé 

publique) sur "La reconnaissance des unités de 

soins palliatifs " (55028729C) 

 

04.01  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, het AZ Alma in 

Eeklo opende in 2017 de deuren van het nieuwe 

ziekenhuis aan de Ringlaan. Op de vijfde 

verdieping van vleugel C werd een nog niet 

afgewerkte locatie voor een palliatieve eenheid 

voorzien. In afwachting van de toekenning van de 

bedden daarvoor bleef de voorziene ruimte 

ongebruikt. Meer dan vijf jaar later is de erkenning 

van de palliatieve eenheid er echter nog steeds 

niet. 

 

Het AZ Alma voorziet in de ziekenhuiszorg voor 

het Meetjesland. Dat is een grote regio. Heel veel 

patiënten moeten nu naar Gent of Brugge voor 

palliatieve zorg. U weet dat palliatieve zorg zeer 

belangrijk is. U weet ook dat voor de families van 

de patiënten toegankelijkheid en nabijheid heel 

belangrijk zijn. De burgemeesters uit het 

Meetjesland, mijn streek, hebben u ook een 

gezamenlijke aanbevelingsbrief gestuurd. Zij 

vragen u om dit dossier op de rails te zetten. Zij 

vragen u om hier snel iets aan te doen.  

 

Wat is de reden voor de stilstand in dit dossier? 

 

Ligt een oplossing op korte termijn op tafel? Zo 

neen, wat zijn de alternatieven voor de vraag naar 

palliatieve eenheden en hoe zult u deze vraag 

ondervangen? 

 

Welke andere palliatieve eenheden hebben 

momenteel ook een vraag om erkenning lopen? 

 

Hebt u contact gehad met het AZ Alma? Bent u 

ingegaan op de uitnodiging die u werd gestuurd?  

 

04.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw 

Depoorter, ik heb contact gehad met het 

algemeen ziekenhuis, of tenminste met mensen 

die betrokken waren bij die actie, omdat ik 

daarover aangesproken werd. Ik heb ook gezegd 

hoe de vork op het vlak van bevoegdheden aan de 

steel zit. Dat is ook meteen het antwoord dat ik u 


