
 
 

 

 

 
Kennisgeving van de Minister voor Medische Zorg van de ontwerpregeling 
tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen 
geneesmiddelen 
 
Vijfenveertigste herijking 
 
Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) zijn maximumprijzen van 
geneesmiddelen vastgesteld in de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 
(Rmg). Uit periodiek onderzoek is gebleken dat er aanleiding is maximumprijzen 
te actualiseren. Een ontwerpregeling tot wijziging van de Rmg zal ter inzage 
worden gelegd in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 
Met deze wijziging worden geactualiseerde maximumprijzen voor geneesmiddelen 
vastgesteld. Naar aanleiding van de bevindingen van het genoemde onderzoek 
heeft een volledige herberekening plaatsgehad. Het betreft de vijfenveertigste 
herijking van de maximumprijzen van geneesmiddelen. De herziene prijzen zullen 
gelden met ingang van 1 oktober 2019. 
  
Terinzagelegging 
 
Met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze 
kennisgeving is geplaatst, ligt de ontwerpregeling gedurende zes weken ter inzage 
bij Farmatec, een onderdeel van het Agentschap CIBG van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag. De 
ontwerpregeling wordt tevens geplaatst op www.farmatec.nl/wet-
geneesmiddelenprijzen/herijking-maximumprijzen. Op verzoek worden afschriften 
verstrekt van de ter inzage gelegde ontwerpregeling. 
 
Zienswijze 
 
Belanghebbenden bij de vaststelling van een maximumprijs voor een 
geneesmiddel kunnen daarover binnen zes weken na publicatie van de 
ontwerpregeling in de Staatscourant hun zienswijze geven. Daartoe kunnen zij 
zich wenden tot: 
 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Agentschap CIBG 
Afdeling Registers en knooppunten 4 (Farmatec) 
Postbus 16114 
2500 BC DEN HAAG 
 
Telefoonnummer 070 - 340 7010 / 340 7454 

 
Ter voorkoming van eventuele misverstanden wordt opgemerkt dat van de aan 
het slot van de toelichting van de ontwerpregeling genoemde mogelijkheid beroep 
in te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) pas gebruik 
kan worden gemaakt nadat de regeling definitief is vastgesteld en in de 
Staatscourant is gepubliceerd. Met deze kennisgeving wordt alleen de 
mogelijkheid geboden om bij het Agentschap CIBG een zienswijze in te dienen 
over de ontwerpregeling. 
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