
479
Wet van 4 december 2019 tot wijziging van de 
Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een 
aanpassing van de referentielanden 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins 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 wenselijk is de Wet 

geneesmiddelenprijzen te wijzigen teneinde het referentieland Duitsland 
te vervangen door Noorwegen; 

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

ARTIKEL I  

Artikel 2 van de Wet geneesmiddelenprijzen wordt als volgt gewijzigd: 

1. In tweede lid wordt «de Bondsrepubliek Duitsland» vervangen door 
«Noorwegen». 

2. De tweede volzin in het derde lid komt als volgt te luiden: 
Daarbij wordt uitgegaan van de wisselkoers van de euro ten opzichte 

van het Britse pond en de Noorse kroon, zoals die is vastgesteld door de 
Europese Bank op de datum van uitgifte van de prijslijsten van het 
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, bedoeld in het tweede lid. 

ARTIKEL II  

Maximumprijzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 2 van de Wet 
geneesmiddelenprijzen zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van I, 
blijven van toepassing. 

ARTIKEL IIa  

Onze Minister voor Medische Zorg zendt binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over 
de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In het 
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verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de effecten van deze 
wet ten aanzien van de prijzen en beschikbaarheid van geneesmiddelen in 
Nederland. 

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 december 2019 
Willem-Alexander 

De Minister voor Medische Zorg, 
B.J. Bruins 

Uitgegeven de zestiende december 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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