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I. ALGEMENE BESCHRIJVING
Naam: Stichting Farma ter Verantwoording
(Engelse naam: Pharmaceutical Accountability Foundation)
Vestigingsadres: Amsterdam
Email adres Stichting algemeen: info (at) farmaterverantwoording.nl
Contact voor ANBI procedure: bestuur (at) farmaterverantwoording.nl
Website: www.farmaterverantwoording.nl
Kamer van Koophandel registratie nummer: 72078839.
RSIN/fiscaal nummer: 858976808.
SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging.
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat zij via giften, donaties en subsidies haar werkzaamheden kan bekostigen. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal tenminste
90% van de ontvangen gelden besteden aan de doelstelling van de Stichting.

Reden van oprichting
De Stichting is op 4 juli 2018 opgericht en is een initiatief van geëngageerde juristen, artsen en onderzoekers die de farmaceutische industrie ertoe wil bewegen geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken.
Specifieke reden van oprichting is dat er wel een netwerk van organisaties is die de hoge prijzen
van geneesmiddelen willen aanpakken, maar dat er nog geen organisatie is die dit middels juridische procedures kan/wil bereiken.

Visie
Toegang tot geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn, en farmaceutische bedrijven hebben hierbij
een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De Stichting wil bijdragen aan een samenleving waar de toegankelijkheid van veilige en werkzame
geneesmiddelen en andere medische technologieën gegarandeerd is volgens het recht op gezondheid. In de praktijk zou dit een maatschappij zijn waarin noodzakelijke geneesmiddelen beschikbaar
en betaalbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft ongeacht de aard van ziekte, mogelijkheid om te
betalen, woonplaats, enz.

Missie
De Stichting Farma ter Verantwoording heeft als doelstelling/wil bevorderen dat geneesmiddelen en
andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze beschikbaar zijn op de markt. In dit verband hecht de Stichting waarde aan een eerlijke prijsvorming
en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en
internationale rechtsnormen.
De Stichting bewerkstelligt zijn missie op de eerste plaats door de uitvoering van juridische acties
rond onverklaarbaar hoge prijzen van geneesmiddelen. Ten tweede verstrekt de Stichting algemene
informatie en advies aan overheden, stakeholders in het beleid, en het publiek.
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II. GOVERNANCE
Bestuur
De Stichting wordt geleid door een bestuur van 3 leden:
•

Voorzitter: Wilbert Bannenberg, public health consultant (arts n.p. en epidemioloog) voorzitter (at) farmaterverantwoording.nl

•

Penningmeester: Eline Visser, financieel specialist, penningmeester (at) farmaterverantwoording.nl

•

Secretaris: Katrina Perehudoff, Jurist en onderzoeker op het gebied van gezondheidsrecht
en toegang tot geneesmiddelen. secretaris (at) farmaterverantwoording.nl

Het bestuur is bereikbaar via bestuur (at) farmaterverantwoording.nl
Het bestuur werkt geheel vrijwillig, en ontvangt geen bezoldiging.
Er is een beperkte vergoeding van gemaakte reiskosten en communicatiekosten.

Raad van advies
De Stichting heeft een Raad van Advies (RvA) die het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies
dient. De RvA controleert ook de jaarstukken, projecten en daarmee samenhangende budgetten en
heeft tenminste eenmaal per jaar een adviserend gesprek met het bestuur over de te voeren strategie en beleidsplannen.
In de Raad van Advies hebben zitting:
•

Prof. dr. Brigit Toebes, voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar, gezondheidsrecht in
internationaal perspectief, Rijksuniversiteit Groningen. Medeoprichter Global Health Law
Groningen Research Centre

•

mr. dr. Ellen ’t Hoen, Jurist en directeur, Medicines Law & Policy

•

Prof. Huub Schellekens, Hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie, Universiteit Utrecht

•

dr. Jennifer Sellin, Assistant Professor, Internationaal en Europees recht, Universiteit van
Maastricht

•

drs. Ella Weggen, Pleitbezorger mondiale gezondheid, Wemos

De Raad van Advies is bereikbaar via: RvA (at) farmaterverantwoording.nl

Gedragscodes
De Stichting meent dat zij voldoet aan de richtlijnen van de Belastingdienst voor een ANBI. 1
Verder volgt de Stichting de volgende gedragscodes en richtlijnen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/
1
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•

Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland. 2 Deze “Erkenningsregeling” is in de plaats
gekomen van bestaande keurmerken, zoals het CBF-Keur, het RfB-keur en het Keurmerk
Goede Doelen.

•

Code Goed Bestuur, Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). 3

•

Richtlijn Financieel Beheer goede doelen. 4

•

Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de
Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.

•

Regeling beloning directeuren goede doelen. Deze wordt pas actueel als we een directeur
(kunnen) aanstellen.

Alle bestuurders, adviseurs en vrijwilligers die rechtstreeks bij onze Stichting betrokken zijn, hebben
een Conflict of Interest statement getekend.
Alle bestuurders, adviseurs en vrijwilligers voldoen ook aan de integriteitseisen van ANBI: 5
•

De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot
haat of het gebruik van geweld.

•

Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.

Als de Stichting (of Belastingdienst) reden heeft om te twijfelen aan de integriteit van een bestuurder, adviseur of vrijwilliger, kan zij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Comité van aanbeveling
Om het draagvlak in de samenleving te vergroten en voor redenen van publiciteit zal een Comité
van Aanbeveling dienen, dat breed zal worden opgebouwd.

Werkgroepen/commissies
De Stichting verdeelt het werk over commissies en coördinatoren die de volgende taken uitvoeren:
•

Onderzoekscommissie
o

•

Verzamelen literatuur en documentatie.

o

Analyseren hoe de industrie prijzen hoog weet te houden en wat je er tegen kan
doen (doel: krantenartikel, publicatie, website pagina’s)

o

Analyseren van tips en probleemgeneesmiddelen; bijhouden van de target lijst van
alle mogelijke bedrijven en geneesmiddelen

Juridische commissie
o

Analyseren welke juridische procedures en concepten van toepassing zijn

https://www.goededoelennederland.nl/sector/verantwoording-en-toezicht/erkenningsregeling-goede-doelen
https://www.goededoelennederland.nl/system/files/public/Sector/150715%20SBF%20Code%20Goed%20Bestuur.pdf
4
https://www.goededoelennederland.nl/system/files/public/Bedrijfsvoering/1706%20Richtlijn%20Financieel%20Beheer%20Goede%20Doelen.pdf
5
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/integriteitseisen
2
3
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o
•

Media commissie
o

•
•

Het adviseren over te voeren juridische procedures (het bestuur is verantwoordelijk
voor de uitvoering)
Persvoorlichter

o

Website manager

o

Human resources (vrijwilligersbeleid, coaching)

Fondswerving/ financiën
Europese en Internationale samenwerking

Vrijwilligers
De Stichting werkt met vrijwilligers in georganiseerde commissies met taakomschrijvingen.
Vrijwilligers melden zich aan via een aanmeldingsformulier, motivatiebrief en CV. Daarbij hoort ook
een Conflict of Interest statement. Zo nodig worden referenties en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) verlangd.
Na goedkeuring door bestuur krijgen vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst aangeboden met
daarin rechten, plichten, afspraken over vertrouwelijkheid, verzekering enz.
Vrijwilligers voeren regelmatig gesprek met hun begeleider(s).
Vrijwilligers ontvangen geen vaste vergoeding, maar kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte
kosten volgens maximaal wettelijke normen.

Kantoor
Tijdens de opstartfase is geen vast kantoor voorzien voor de stichting. De Stichting maakt zoveel
mogelijk gebruik van kantoor- en vergaderruimtes van ondersteunende organisaties en vrijwilligers.

III. DOELEN, STRATEGIE, & ACTIVITEITEN
Korte-termijn-doelstellingen (t/m einde 2019)
•

Bekendheid van de stichting en groter draagvlak creëren via de media.

•

Geneesmiddelen onderzoeken waarbij de betreffende farmaceut maatschappelijk onbetamelijk gedrag vertoont, en daarvoor de juiste juridische (proces)strategie ontwikkelen.

•

Door middel van regelmatig naar buiten brengen van nieuws over juridische procedures
richting farmaceuten (door media aandacht) meer aandacht genereren voor de maatschappelijke onbetamelijke gedragingen van de farmaceutische industrie.

•

Druk creëren richting farmaceuten op het gebied van prijsstellingen.

Lange-termijn-doelstellingen (vanaf 2020)
•

Door opbouw van jurisprudentie heeft de industrie zijn handelen rondom dure geneesmiddelen verbeterd.
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•

De farmaceutische industrie is niet meer in staat zich onbetamelijk te gedragen, bijvoorbeeld door te hoge prijzen te vragen voor bepaalde geneesmiddelen, en niet transparant te
zijn over de prijs opbouw of de R&D kosten.

•

Er is grotere transparantie over prijsopbouw, en geneesmiddelen hebben een eerlijke prijs.

Strategie
De Stichting Farma ter Verantwoording kiest voor een nieuwe invalshoek door het gebruik van juridische procedures als ultimum remedium. Het voeren van juridische procedures om de macht van
farmabedrijven te doorbreken is bijzonder, maar niet nieuw 6. De Stichting zal juridische procedures
voeren op grond van ‘onrechtmatige daad’, mensenrechten, octrooirecht, mededingingsrecht en andere wettelijke mogelijkheden.
Farmabedrijven zouden in het kader van de op hen rustende zorgplicht, verplicht zijn het recht op
gezondheidszorg van de patiënt – zoals erkend in verschillende mensenrechtenverdragen en de
grondwet – te respecteren en niet te schaden.
Het is aannemelijk dat de industrie alles uit de kast zal halen om een voor haar negatief oordeel van
de rechter te vermijden en heeft daartoe ook de financiële middelen. Het kan onder andere betekenen dat de Stichting tot de hoogste instantie zal moeten procederen. Dit kan 7-10 jaar tijd kosten.

Activiteiten
De Stichting tracht haar doel te bereiken met alle daartoe geëigende middelen waaronder door het
voeren van juridische acties, het verstrekken van advies, externe communicatie en fondsenwerving.
De activiteiten worden bepaald op basis van de doelstellingen van de Stichting, zoals geformuleerd
in het beleidsplan en specifieke actieplannen. Het betreft:
•

Onderzoek naar geneesmiddelen met onverklaarbaar hoge prijzen door middel van tipgevers, literatuurstudie, scripties, netwerken met onderzoeksjournalisten, bijeenkomsten,
overleg met stakeholders en belangenorganisaties, en zo nodig hoor- en wederhoor van
farmaceutische bedrijven;

•

Het maken van dossiers, factsheets en voorlichtingsmateriaal voor de website;

•

Het analyseren van mogelijke targets voor juridische acties;

Sinds eind 2016 worden met name in het Verenigd Koninkrijk mededingingsrechtelijke misbruikprocedures gevoerd. Zo heeft de Engelse mededingingsautoriteit (CMA) Pfizer en Flynn voor bijna £ 90 miljoen een boete opgelegd voor het in rekening brengen van excessieve prijzen. De Competition Appeal Tribunal (CAT) heeft deze beslissing op 7 juni 2018 vernietigd; kort gezegd heeft de CMA (volgens
de CAT) niet de juiste bewijsstandaard gehanteerd/aangelegd. De CMA beschuldigt Actavis van soortgelijk mededingingsmisbruikgedrag
(case time table). Zie ook dit overzicht, inclusief een Italiaanse zaak over Aspen Pharma. En de Europese Commissie is in mei 2017 een
misbruik onderzoek gestart naar Aspen Pharma. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (ACM) heeft de deur voor een dergelijke zaak
(vooralsnog) dichtgehouden. Tot slot heeft het Europese Hof van Justitie op 23 januari 2018 ECLI:EU:C:2018:25 geoordeeld dat Hoffmann-La Roche en Novartis in strijd met het kartelverbod hebben gehandeld door misleidende informatie te verstrekken over de veiligheid van het gebruik van het medicijn Avastin. Deze misleidende informatieverstrekking moest zorgen voor een daling van de verkoop
van Avastin (dat La Roche exploiteerde) en een verschuiving van de vraag naar het duurdere Lucentis. Dat La Roche het succesvollere
Avastin exploiteerde maakt de afspraak op het eerste gezicht bizar, maar La Roche was ook eigenaar was van de producent van Lucentis (Genentech) en dat gaf haar wellicht het motief om aan de verboden afspraak deel te nemen.
6
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•

Het ontwikkelen en indienen van handhavingsverzoeken bij ACM op grond van misbruik
van economische machtspositie (mededingingsrecht; 1e casus: CDCA Leadiant, aangeboden 7 september 2018);

•

Het voeren van juridische procedures op grond van ‘onrechtmatige daad’, mensenrechten,
octrooirecht, en andere wettelijke mogelijkheden;

•

Het uitleggen en vertegenwoordigen van de dossiers in de media, op de website en bij studiebijeenkomsten;

•

Het verwerven van financiële ondersteuning middels donaties, crowdfunding en het aanvragen van subsidies.

Juridische acties

Binnen dit kader vallen alle juridische acties op nationaal en internationaal niveau.
Juridische procedures worden voorbereid door een onderzoekscommissie die ‘target’ geneesmiddelen met onverklaarbaar hoge prijzen identificeert. In de eerste instantie wordt er gekeken op het
Nederlandse markt; op termijn kunnen ook andere markten in het onderzoek worden betrokken.
De Stichting zal met de producent(en) en belangengroepen (VIG, BIO) onderhandelen om niet meteen door de rechters terug verwezen te worden naar de onderhandelingstafel. Als dit tot geen verdere duidelijkheid over prijsopbouw en concrete prijsvermindering leidt, zal de stichting juridische
acties overwegen. Bepaalde geneesmiddelen zullen als targets gekozen worden om op een ‘caseby-case’ basis verdere juridische actie te voeren.
Het type juridische actie bepaalt de aard en tempo van de activiteiten. In het algemeen blijft de juridische actie het centrale actiepunt en wordt er gekeken naar mogelijkheden om ook actie te voeren
(in verband met/naar aanleiding van de juridische actie) in de media en via politieke weg.
Deze activiteiten worden voornamelijk gevoerd door de onderzoekscommissie (inclusief de juristen
van de Stichting).

Verstrekken van advies

Als tweede activiteit verstrekt de stichting doelgericht advies aan verschillende actoren zoals overheidsinstelling, patiëntenvereniging, professionele organisaties, ziekenhuizen/ apothekers, NGO’s,
onderzoeksjournalisten enz. Het advies mag de vorm aannemen van bv. consultaties (schriftelijk en
mondeling), voorlichting op verzoek van derden (bv. overheidsinstellingen, beroepsorganisaties, politieke actoren, patiëntenorganisaties enz.) en policy briefs (gepubliceerd op eigen website) of opeditorials (in de media) of artikelen (in academische tijdschriften) over een specifiek onderwerp.
Deze activiteiten worden uitgevoerd door vertegenwoordigers van de stichting gekozen op een
‘case-by-case' basis.

Externe (algemeen) communicatie

Als derde activiteit is externe communicatie aan een breed publiek. Er zal een communicatiecommissie samengesteld worden om deze activiteiten uit te voeren volgens het Communicatiebeleid.
Voorlopig zijn de website en sociale media (twitter @StichtingFTV) van de stichting de primaire kanalen voor externe communicatie over haar activiteiten. In de toekomst zal de stichting zich engageren voor info-momenten/voorlichtingen aan derden, bv. beroepsorganisaties, studentenorganisaties,
enz. De stichting zal overwegen om een nieuwsbrief aan geïnteresseerden en betrokkenen te verstrekken.
Deze activiteiten worden uitgevoerd door de communicatie commissie (inclusief de persverantwoordelijke en webbeheerder).
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Fondsenwerving

Als vierde activiteit gaat de stichting actief op zoek naar financiering om haar activiteiten te ondersteunen. Het bestuur zal een strategie opstellen inclusief een inventaris van mogelijke donateurs,
filantropen en subsidierondes. In samenspraak met de Raad van Advies zullen meerdere voorstellen uitgewerkt worden door een fondsenwervingscommissie.

Doelgroepen
De stichting zet zich in de eerste plaats in voor het algemene en maatschappelijke belang van betaalbare geneesmiddelenprijzen. In concreet zal dit voordelen opleveren voor patiënten die deze
bijzonder dure geneesmiddelen nodig hebben, en zorgverzekeraars en ziekenhuizen die deze specifieke geneesmiddelen moeten betalen/ verstrekken aan patiënten. Het verlagen van de prijsniveaus zal op den duur ook leiden tot een vermindering van de ziektekosten premies voor alle Nederlanders.
Verlaagde geneesmiddelenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk ook de aandacht trekken in andere Europese landen en daarbuiten. De Stichting zal daartoe gaan samenwerken met soortgelijke
organisaties in Europa en de rest van de wereld.

IV. FINANCIËN
De Stichting is voor het bereiken van haar doelstellingen financieel afhankelijk van donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en crowdfunding. Daartoe wordt op de website een schenk
mogelijkheid aangeboden. Voor de opstartkosten is de Stichting een renteloze lening aangegaan.
De ontvangen gelden zullen voornamelijk worden uitgegeven aan juridische adviezen en griffie- en
proceskosten van de te voeren juridische procedures. Verder zijn er kosten van de website, het organiseren van activiteiten, onderzoek, reiskosten, verzekeringen en bankkosten.
Er zijn momenteel geen personeelslasten. Bestuur, RvA en advocaten werken pro-bono of als vrijwilliger. Activiteiten worden georganiseerd met en door vrijwilligers.
De Stichting heeft evenmin een eigen kantoorruimte: vergaderruimtes worden aangeboden door de
deelnemende organisaties c.q. personen.
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Begroting/ meerjarenplanning
Vanwege het starten van de Stichting is een voorzichtige eerste begroting opgesteld voor 20192021:

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72078839.
Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is 858976808.
De Stichting is voorlopig vrijgesteld van BTW plicht, en heeft dus (nog) geen BTW nummer.
Na goedkeuring van de ANBI status zal de Stichting een crowdfunding actie beginnen, en specifieke potentiële subsidiegevers gaan zoeken.
De financiële administratie van de Stichting zal zodanig gevoerd worden dat de Belastingdienst de
volgende financiële posten kan analyseren:
•

De aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;

9

Beleidsplan Stichting Farma ter Verantwoording
•

De aard en omvang van de kosten die door de goeddoelinstelling zijn gemaakt ten behoeve
van de werving van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en
omvang van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;

•

De aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;

•

De aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling.

Werving giften
De stichting hoopt haar inkomsten uit verschillende bronnen te verwerven:
1. Particulieren die vrijblijvend schenken aan de stichting, b.v. via de schenk pagina op de
website: https://www.farmaterverantwoording.nl/schenken/
2. Subsidies van private non-profit organisaties en overheidsinstellingen (bv. financiering mechanismen van de Nederlandse en Europese instellingen).
3. De stichting gaat proactief op zoek naar filantropen (zonder belangenconflicten) die de
stichting financieel willen steunen.
De Stichting wil haar financiële bronnen zo veel mogelijk spreiden. Dit betekent dat we op termijn
ervoor willen waken dat individuele particulieren niet meer dan 25% en dat individuele organisaties
niet meer dan 50% van de begroting sponsoren. In de eerste twee jaar zal dit vanwege startsubsidies nog niet mogelijk zijn.
Giften van de farmaceutische industrie of daarmee gelieerde instellingen worden niet aanvaard. Op
een case-by-case basis wordt elke andere potentiële bron van financiering onderzocht aan de hand
van het interne beleid voor mogelijke belangenconflicten met de visie, missie, en werkwijze van de
Stichting.
De financiële middelen van de Stichting worden bewaard op bankrekening NL77ABNA0824948866
t.n.v. Stichting Farma ter Verantwoording, en een daaraan gerelateerde spaarrekening.

Financiële handelingsbevoegdheden
In de statuten is bepaald dat geen der bestuurders zelfstandig over de rekening mag beschikken:
de penningmeester en voorzitter zijn enkel samen bevoegd te beschikken over de bankrekeningen
van de Stichting.
Voor de penningmeester is een volmacht afgesproken met een maximum van €1000 voor betaling
van aan de Stichting gestuurde rekeningen die overeenkomen met de begroting of het gevolg zijn
van eerdere bestuursbesluiten.
Boven deze limiet heeft de penningmeester toestemming nodig van de voorzitter.
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