Het bestuur van NMVO heeft de volgende beleidsrichtlijn vastgesteld
Overwegingen:
In de voorbereiding naar het operationeel maken van het NMVS zijn aan MAH’s, Groothandelaren
en Apotheekhoudenden overeenkomsten gezonden.
In deze overeenkomsten is een algemene uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen. Die
uitsluiting ziet op schade uit toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst,
maar ook op schade uit onrechtmatige daad. NMVO staat immers voor uitvoering van een
wettelijke taak die breder is dan wat in de overeenkomsten staat.
NMVO, opgericht door stakeholders, beheert het NMVS. Dit is een voor de
geneesmiddelendistributie vitaal systeem. Dit betekent dat de continuïteit gewaarborgd moet zijn.
Ondanks alles is NMVO een kleine organisatie. Fouten van NMVO kunnen verhoudingsgewijs grote
gevolgen hebben. Die kan zij niet dragen, dat zou leiden tot faillissement.
De overeenkomsten zijn ontworpen in de periode voordat het Ministerie van VWS, bij monde van
IGJ heeft aangegeven akkoord te gaan met een gefaseerde launch na 9 februari 2019. Dit haalt de
druk van een uiterst risicovolle beginperiode.
NMVO ziet dat met name de apotheekhoudenden ervaren dat ze veel risico’s naar zich
toegeschoven krijgen. Dat was geenszins de bedoeling. De bedoeling was en is dat het NMVS
werkbaar blijft en continuïteit gewaarborgd is.
NMVO wil aan deze risico’s tegemoet komen en formuleert daarom de volgende
beleidsvoornemens.1
Beleidsvoornemens:
1. De aansprakelijkheidsuitsluiting in de overeenkomsten worden gehandhaafd.
2. Van geval tot geval en zonder dat dit precedenten schept bekijkt NMVO of van de
aansprakelijkheidsuitsluiting daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt.
3. Van de aansprakelijkheidsuitsluiting wordt geen gebruik gemaakt voor zover NMVO naar het
redelijk oordeel van het bestuur, zelf verhaal kan halen bij verantwoordelijken. Dat kunnen zijn
ketenpartners, leveranciers of anderen.
4. Van de aansprakelijkheidsuitsluiting wordt geen gebruik gemaakt voor zover NMVO uitkering heeft
ontvangen van verzekeraars. Hiertoe zal het bestuur, eventueel in overleg of samenwerking met
MAH’s en fabrikanten trachten de risico’s te verzekeren. Het kan daarbij zijn dat risico’s maar deels
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NMVO is te allen tijde bevoegd deze te wijzigen na consultatie van belanghebbenden.
De voornemens binden NMVO niet jegens contractspartijen of derden.

verzekerbaar zijn of dat alleen risico’s verzekerbaar zijn op deelgebieden. Denk hierbij aan
cybersecurity, continuïteit van verbindingen, systemen e.d.
5. NMVO stelt een noodfonds in van Eur 1 miljoen. Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid
om in schrijnende gevallen uit dit fonds bijdragen te doen aan wie nadeel lijdt als gevolg van
gebeurtenissen die onder de aansprakelijkheidsuitsluiting vallen.
6. NMVO roept een commissie in het leven die het bestuur adviseert over hoe om te gaan met de
punten 2 tot en met 5.

