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Geachte voorzitter, 
 
Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de 
Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren 
van de maximumprijzen voor geneesmiddelen. Voor de inhoud van deze 
ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerptoelichting. De voorlegging geschiedt 
in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 2, eerste 
lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)) en biedt uw Kamer de mogelijkheid 
zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze zal worden vastgesteld. 
Ter voldoening aan artikel 2, eerste lid, van de Wgp wordt de ontwerpregeling ook 
in de Staatscourant bekend gemaakt om belanghebbenden de gelegenheid te 
geven om binnen zes weken een zienswijze in te dienen. 
 
Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt vaststelling niet eerder dan 
vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. Gelet op de datum van aanbieding, zal ¾ deel van deze termijn 
buiten het kerstreces vallen. Hiermee wordt zeker gesteld dat uw Kamer het recht 
kan uitoefenen zich over de regeling uit te spreken. Na verwerking van de 
ontvangen zienswijzen zal deze regeling eind februari 2023 worden vastgesteld. 
Op deze wijze kunnen betrokkenen zich tijdig voorbereiden op de nieuwe 
maximumprijzen die met ingang van april 2023 zullen gelden.  
 
Ik behoud de voorziening voor producten met een relatief lage omzet voor de 
herijking van 1 april 2023. Hiermee blijf ik eventuele risico’s op 
beschikbaarheidsproblemen voor deze meer kwetsbare producten voorlopig 
mitigeren. Zoals eerder aan uw Kamer is gemeld, werk ik ondertussen aan een  
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structurele mitigerende maatregel waarbij voor Wgp-productgroepen met een 
jaaromzet van onder de € 500.000 de maximumprijs met 15% wordt opgehoogd1. 
De verwachte ingangsdatum daarvan is 1 oktober 2023. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers

 
1 Kamerstukken II 2021/22, 29 477, nr. 764. 


