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• Aanvraag marktvergunning

• Beoordeling geneesmiddel door 
EMA of CBG

• Registratie en verkrijging marktvergunning



EMA review

One EMA
approved

drug



Ratio achter het abc

• Als je een octrooi hebt op een geneesmiddel kun je er niet 
meteen geld mee verdienen.

• Je zult het middel eerst uitgebreid klinisch moeten testen en 
een marktvergunning moeten krijgen van de autoriteiten. Kost 
veel geld en expiratie octrooi komt elke dag dichterbij.

• Vrees dat industrie deze investeringen niet aan zou durven en 
geen nieuwe geneesmiddelen meer ontwikkelt.

• Een abc geeft extra bescherming na einde octrooi.



Effectieve bescherming

octrooi

20 jaar

verlening
marktvergunning

ca. 8-12 jaar



Effectieve bescherming

octrooi

20 jaar

verlening
marktvergunning

abc

- 15 jaar vanaf vergunning
- max. 5 jaar bovenop octrooi



Soorten abc’s

Sinds 1993: Voor geneesmiddelen

Sinds 1996: Voor gewasbeschermingsmiddelen

Sinds 2009: 6 maanden duurverlenging (pediatrische verlenging) 
abc als geneesmiddel getest wordt bij kinderen

Europese verordeningen, uitgevoerd door nationale octrooibureau’s

Verordening 469/2009, Verordening 1610/96, Verordening 1901/2006



Waarde van abc’s

• Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen erg duur.

• Kosten moeten worden terugverdiend tijdens octrooi/abc.

• (Na)maken van geneesmiddelen in verhouding goedkoop. 

• Na expiratie van octrooi/abc prijsdalingen van 90% door 
concurrentie.

• Waarde van abc is daarom bijzonder hoog. 



Geschatte waarde Nederlands abc Atorvastatine (Lipitor):

A. 680 duizend Euro

B. 6,8 miljoen Euro

C. 68 miljoen Euro

D. 680 miljoen Euro





Statistiek

60-70 aanvragen per jaar geneesmiddelen
5-10 aanvragen per jaar gewasbeschermingsmiddelen
5-10 aanvragen duurverlenging (pediatrische verlenging)

Vooral uit VS, Japan, Zwitserland
Aanvragers meestal grote multinationals



Voorwaarden voor abc o.b.v. art. 3 Vo

• Verleend en van kracht zijnd basisoctrooi (valt 
product van vergunning binnen beschermingssfeer 
van octrooi) 

• Geldige marktvergunning (EU of NL)
• Geen eerder abc voor zelfde product van zelfde 

aanvrager
• Marktvergunning is eerste vergunning voor dit 

product



Overige voorwaarden o.b.v. Vo

• Abc aanvrager is de octrooihouder
• Abc aanvraag binnen 6 maanden na verlening 

vergunning of verlening octrooi
• Productomschrijving (product nader aangeduid als 

werkzame stof/molecuul)
• Bijlagen: Betalingsbewijs, vergunning incl. 

samenvatting van productkenmerken, en evt
vertaling



Terminologie

• Product = werkzame stof/
molecuul

• Geneesmiddel (merknaam/ 
handelsnaam)

rolapitant



Aanvraagformulier 1/3



Aanvraagformulier 2/3



Aanvraagformulier 3/3



Procedure abc’s
• Registratie aanvraag
• Voorlopige beoordeling (toetsing aan voorwaarden Vo) 

vormgebrekenbrief
• Inhoudelijke reactie van aanvrager
• Eventueel hoorzitting
• Verlening/afwijzing/intrekking
• Evt. n.a.v. bezwaarschrift heroverweging en 

verlening/afwijzing/intrekking
• Evt. in beroep bij Rechtbank
• Evt. in hoger beroep bij Raad van State, verwijzing naar Hof van 

Justitie EU. 



Registratie abc’s

Concurrenten houden dossiers scherp in de gaten.

Afwijzing abc in Nederland wordt ook buiten Nederland 
opgemerkt. 

Nederlands octrooiregister:
https://mijnoctrooi.rvo.nl/









Recente ontwikkelingen

• Juridisch steeds complexer (veel uitspraken van HvJ EU)
• Geneesmiddelen steeds duurder, politiek maakt zich zorgen
• Unitaire abc’s
• ABC uitzondering (‘waiver’)

Onlangs 3 studies over functioneren abc-systeem uitgebracht. 
Er wordt nu nagedacht over aanpassingen.



ABC uitzondering (vanaf juli 2019)
‘manufacturing waiver’

• Derden mogen geneesmiddel maken voor export buiten EU 
(uitvoer) en voor opslag (in voorraad hebben) tot expiratie abc

• Europese bedrijven kunnen zo bijv. in Brazilië concurreren met 
Indiase bedrijven

• En Europese bedrijven hebben gelijke kansen t.o.v. bijv. 
Japanse bedrijven om geneesmiddel direct na expiratie abc op 
de markt te brengen

• Derden moeten productie registreren bij nationale
octrooibureau’s d.m.v. standaard-formulier



ABC uitzondering (vanaf juli 2019)



Andere aspecten geneesmiddelen 1/3

• Weesgeneesmiddelen (‘orphan designation’) voor zeldzame 
ziekten  marktexclusiviteit



Andere aspecten geneesmiddelen 2/3

• Tweede medische toepassing – voor bestaand geneesmiddel 
wordt een nieuwe toepassing gevonden (bijv. andere ziekte, 
andere toedieningsvorm, andere dosering)

Injectie vs. oraalOrgaanafstoting vs. borstkanker

Everolimus

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRiLSYx5fnAhUSCuwKHbYZDFYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fcureallcancer.wordpress.com%2F2017%2F02%2F24%2Fnice-says-yes-to-novartis-afinitor-in-kidney-cancer%2F&psig=AOvVaw2lbazKdhxDYhpeXTQ-_sA-&ust=1579794472166685


Andere aspecten geneesmiddelen 3/3

• Off-label gebruik
• Dwanglicentie (artikel 57 ROW)
• Onderzoeksexceptie (‘Bolar vrijstelling’) (artikel 53, lid 3 ROW)
• Apothekersvrijstelling in octrooirecht (artikel 53, lid 3 ROW)
• Magistrale bereiding (art. 40, lid 3 (a) Geneesmiddelenwet)
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