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Wet van 29 november 2001 tot wijziging van de
Wet geneesmiddelenprijzen (invoering euro en
procedure om wijziging maximumprijs
geregistreerd geneesmiddel te verzoeken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de

intrekking van de Wet inzake de wisselkoers van de gulden noodzakelijk is,
de verwijzing naar die wet in de Wet geneesmiddelenprijzen te schrappen,
dat het voorts in verband met de invoering van de euro noodzakelijk is de
wijze waarop de wisselkoers van de euro ten opzichte van het Britse pond
wordt vastgesteld, tot uitdrukking te brengen in de Wet geneesmiddelen-
prijzen en dat het in verband met een uitspraak van de Raad van State van
9 februari 2001, wenselijk is alsnog te voorzien in een afzonderlijke
procedure om de vastgestelde maximumprijs in bijzondere gevallen op
verzoek te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet geneesmiddelenprijzen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «in de lokale valuta» vervangen
door: in de daar geldende valuta.

2. De tweede volzin van het derde lid komt te luiden als volgt:
Daarbij wordt uitgegaan van de vaste omrekenkoers van de gulden ten

opzichte van de Duitse mark, de Franse franc en de Belgische franc en van
de wisselkoers van de gulden ten opzichte van het Britse pond zoals die is
vastgesteld door de Nederlandsche Bank op de datum van uitgifte van de
prijslijst van het Verenigd Koninkrijk, bedoeld in het tweede lid.
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B

Voor de tekst van artikel 3 wordt een 1 geplaatst en aan dat artikel
worden een tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd,
luidende als volgt:

2. Voorts kan Onze Minister op verzoek van degene die het genees-
middel te koop aanbiedt, verkoopt of krachtens verkoop levert aan een
persoon, een rechtspersoon daaronder begrepen, die ingevolge de Wet op
de Geneesmiddelenvoorziening bevoegd is tot het afleveren van
geneesmiddelen aan particuliere gebruikers, in bijzondere gevallen
besluiten de in artikel 2, eerste lid, bedoelde regeling vastgelegde
maximumprijs te wijzigen. De laatste twee volzinnen van artikel 2, eerste
lid, zijn niet van toepassing op een wijziging van de in de ministeriële
regeling vastgelegde maximumprijs op grond van dit lid.

3. De aanvraag tot wijziging van de vastgelegde maximumprijs is met
redenen omkleed.

4. Indien de bij de indiening van de aanvraag verstrekte gegevens niet
toereikend zijn, laat Onze Minister weten welke aanvullende inlichtingen
vereist zijn en stelt hij de verzoeker in de gelegenheid de aanvullende
inlichtingen binnen een door hem te bepalen termijn te verstrekken.

5. Onze Minister besluit binnen 90 dagen na ontvangst van de aanvraag
dan wel na ontvangst van de aanvullende inlichtingen.

6. Ingeval van een uitzonderlijk groot aantal aanvragen kan Onze
Minister de in het vijfde lid bedoelde termijn eenmaal met 60 dagen
verlengen. Een besluit tot verlenging van de termijn wordt voor het
verstrijken van de in het vijfde lid bedoelde termijn bekend gemaakt aan
de aanvrager.

C

Artikel 16 vervalt.

ARTIKEL II

Met ingang van 1 januari 2002 komt artikel 2, derde lid, tweede volzin,
van de Wet geneesmiddelenprijzen te luiden:

Daarbij wordt uitgegaan van de wisselkoers van de euro ten opzichte
van het Britse pond zoals die is vastgesteld door de Europese Bank op de
datum van uitgifte van de prijslijst van het Verenigd Koninkrijk, bedoeld in
artikel 2, tweede lid.

ARTIKEL III

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. Artikel I, onderdeel A, ten tweede, werkt terug tot en met 1 januari
1999.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 november 2001
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

Uitgegeven de dertiende december 2001

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d.
26 november 2001.

1 Stb. 1996, 90, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 27 september 2001, Stb. 481.
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