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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 12de juni 2019, strekkende 
tot vervanging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 20151 (Regeling 
maximumprijzen geneesmiddelen 2019) 
 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling a.i., handelende in overeenstemming met de 

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, 

 

 

 Overwegende: 

 

dat het wenselijk is de groei in de uitgaven van de gezondheidszorg te beheersen; 

 

dat de uitgaven aan geneesmiddelen een grote component betreffen van de totale uitgaven van 

de gezondheidszorg; 

 

dat het beleid van de regering is om het gebruik van generieke geneesmiddelen te  

bevorderen;  

 

Heeft besloten: 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. apotheker: een apotheker, ingeschreven in het register, bedoeld in 

artikel 7 van de Landsverordening op de 

geneesmiddelenvoorziening2; 

b. bijlage: de als zodanig aangeduide lijst van geneesmiddelen 

 met maximumprijzen, behorende bij deze regeling;  

c. geneesmiddel: een geneesmiddel dat krachtens de Landsverordening  

op de geneesmiddelvoorziening3 als ‘uitsluitend apotheek’ 

(UA) dan wel ‘uitsluitend recept’ (UR) is ingeschreven in het 

register van verpakte geneesmiddelen;  

d. importeur: een persoon die beschikt over een vergunning, als  

                     
1 P.B. 2015, no. 21. 
2 P.B. 1960, no. 218. 
3 P.B. 1969, no. 24.  



27 
 

 - 2 - 

bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de 

Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening; 

e. spécialité:  een geneesmiddel in een farmaceutische  

vorm, dat in de handel wordt gebracht onder een speciale 

benaming, in een standaardverpakking en waarop nog 

intellectuele eigendommen rusten; 

f. generiek  

geneesmiddel: een geneesmiddel geen spécialité zijnde, waarvan de  

samenstelling van de werkzame stoffen zowel kwalitatief als 

kwantitatief dezelfde is als die van een spécialité, de 

farmaceutische vorm dezelfde is als van een spécialité en de 

biologische equivalentie met het spécialité in 

wetenschappelijke studies inzake biologische beschikbaarheid 

is aangetoond, dan wel naar zijn aard biologisch equivalent is 

aan het spécialité. 

 

Artikel 2 

 

1. Het is een importeur verboden geneesmiddelen aan te bieden of te verkopen tegen 

een hogere prijs dan de maximumprijs, genoemd in de bijlage, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen spécialités en generieke geneesmiddelen als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel h, onderscheidenlijk i, van het Landsbesluit verpakte 

geneesmiddelen. 

2. De maximumprijzen worden per kwartaal berekend door de factuurprijs van een 

geneesmiddel te vermeerderen met: 

a. 10% transport- en assurantiekosten; 

b. 5,5% invoerrechten; en 

c. een opslag voor de importeur van 10% voor spécialités en 20% voor generieke 

geneesmiddelen. 

 

Artikel 3 

 

Het is een apotheker verboden een geneesmiddel aan te bieden of te verkopen tegen een 

hogere kleinhandelsprijs dan de maximumprijs voor de groothandel, vermeerderd met 

een opslag van maximaal:  

a. 25 % voor antidiabetica;  

b. 30% voor anticonceptiva; 

c. 50% voor overige geneesmiddelen.  

 

Artikel 4 

 

1. Iedere importeur die een geneesmiddel verkoopt, is verplicht een deugdelijke 

administratie te voeren, waaruit per transactie blijkt aan wie en tegen welke prijs hij 

het desbetreffende geneesmiddel heeft verkocht en geleverd, alsmede de 

hoeveelheid, sterkte, verpakkingsgrootte en farmaceutische vorm. 
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2. De administratie, bedoeld in het eerste lid, wordt gedurende tenminste tien 

kalenderjaren na het jaar waarop zij betrekking heeft, bewaard. 

 

Artikel 5 

 

Een importeur meldt terstond elke wijziging van de prijs van de geneesmiddelen die hij 

invoert aan de minister.  

 

Artikel 6 

 

De bijlage wordt per kwartaal aangepast en ter kennisneming geplaatst op de website 

www.tarievencuracao.com. 

 

Artikel 7 

 

De Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 8 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019. 

 

Artikel 9 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2019.  

 

 

 

  Willemstad, 12 juni 2019 

  De Minister van Economische  

Ontwikkeling a.i.,   

K.A. GIJSBERTHA 

 

         

  

 

 

 

Uitgegeven de 20ste juni 2019 

De Minister van Algemene Zaken,  

E. P. RHUGGENAATH 
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TOELICHTING bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2019 
 
Algemeen 
Onderhavige regeling bouwt voort op de systematiek van de Regeling maximumprijzen 

2015. Gelet op de wenselijkheid de kosten van de gezondheidszorg te beheersen, heeft 

de regering bij Landsbesluit van 27 december 2018 de Taskforce marktordening en 

financiering zorgsector ingesteld. Aan de taskforce is de opdracht gegeven om 

besparingsmaatregelen te identificeren. 

 

In het rapport is nogmaals onderschreven dat het aandeel van spécialités ten opzichte 

van generieke geneesmiddelen, nog steeds te hoog is. Om de substitutie van spécialités 

door generieke geneesmiddelen te bevorderen, is het Landsbesluit verpakte 

geneesmiddelen aangepast om de invoer van generieke geneesmiddelen te versnellen. 

Complementair aan die aanpassing is in onderhavige regeling de winstopslag voor de 

importeur in dier voege gedifferentieerd, dat onderscheid wordt gemaakt naar 

spécialités en generieke geneesmiddelen. De opslag voor spécialités wordt gesteld op 

10% en voor generieken op 20%. Verder is ter bevordering van de transparantie de 

methodiek voor berekening van de groothandelsprijs opgenomen in artikel 2.  

Artikel 3 is aangepast om te verduidelijken, dat de kleinhandelsprijs is gebaseerd op de 

groothandelsprijs.  

Ook nieuw ten opzichte van de Regeling maximumprijzen 2015 is artikel 4, op basis 

waarvan een verplichting aan de importeur wordt opgelegd, om elke wijziging terstond 

door te geven, opdat de bijlage bij de regeling tijdig kan worden aangepast. 

 
Financiële consequenties 
Aan deze regeling zijn geen negatieve financiele gevolgen verbonden voor de 

landsbegroting. Wel wordt voorzien dat door een beheersing van de zorguitgaven in 

verband met de verstrekking van geneesmiddelen, een wezenlijke bijdrage levert aan de 

beheersbaarheid op termijn van de totale zorguitgaven. 

 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, a.i. 

K.A. GIJSBERTHA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


