
A° 2016 N° 14 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste maart 2016 tot 
wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 20151 
 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
 
 

Overwegende: 
 
dat het wenselijk is de bijlage behorende bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 
2015 te wijzigen, in het bijzonder ten einde een aantal geneesmiddelen met de bijbehorende 
maximumprijzen toe te voegen en  een aantal aanpassingen door te voeren;  

 
Heeft besloten: 

 
 
Artikel I 
 
De bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015 behorende “Bijlage: Lijst 
maximumprijzen geneesmiddelen augustus 2015” wordt vervangen door de bijlage behorende 
bij deze regeling. 
 
 
Artikel II 
 
De “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen april 2016” ligt ter inzage bij het Ministerie 
van Economische Ontwikkeling en wordt op verzoek digitaal toegezonden. 

 
Artikel III 
Deze regeling treedt in werking met ingang 1 april 2016.  
 

 
Gegeven te Willemstad, 21 maart 2016 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 

      E.P. RHUGGENAATH 
 

 
Uitgegeven de 31ste maart 2016 
De Minister van Algemene Zaken, 

                  B.D. WHITEMAN  

                     
1 P.B. 2015, 21, laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2015, no. 39. 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 21ste 
maart 2016 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2015 
 
  
1. Algemeen 

 
Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een aantal verzoeken van importeurs van 
geneesmiddelen ontvangen voor het berekenen van de maximale prijs van een aantal nieuwe 
geregistreerde geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn met de bijbehorende maximumprijzen 
aan de huidige bijlage toegevoegd. Daarnaast zijn er in de bijlage bij een aantal geneesmiddelen 
aanpassingen doorgevoerd, zoals de aanpassing van de vorm, de verpakkingshoeveelheid en de 
maximale prijs. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste 
wijzigingen die in de lijst zijn verwerkt met telkens een korte toelichting. 
 
 
2. Budgettaire gevolgen. 
 
De onderhavige wijzigingen in de bijlage betreffen het toevoegen van met name nieuwe 
generieke geneesmiddelen aan, en het doorvoeren van aanpassingen in de vorm, verpakking, en 
maximumprijs van enkele geneesmiddelen op de lijst. Deze aanpassingen zijn te karakteriseren 
als technische aanpassingen en hebben geen significant financieel effect. 
 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
E.P. RHUGGENAATH 
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