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Ellen Elzerman

Van: Bernard Mauritz

Verzonden: woensdag 21 juni 2017 12:28

Aan: dirk.groen@medapharma.nl; Greet Beenaerts; Joost Hunfeld; 'Josephine van 

Vreeswijk'; Wieren, Karel van

CC: Neprofarm; Esther Zwart

Onderwerp: BTW-tarief

Aan de leden van het bestuur, 

 

Het bericht over de aanpassing van de BTW-regeling en de lijst met farmaceutische medische hulpmiddelen op 

Zelfzorg.nl heeft onder de leden nogal wat stof doen opwaaien. 

 

Daarbij komen de volgende issues naar voren: 

1. Een aantal leden zou graag willen dat Neprofarm er ook voor pleit dat het lage BTW-tarief voor de 

“uitwendige gezondheidsproducten” geldt. Daarvoor voeren ze als reden aan dat er anders geen level 

playing field meer is als voor die producten het hoge BTW-tarief geldt en voor alle andere zelfzorgproducten 

het lage.  

Ik stel voor om dat niet te gaan doen. Allereerst is de BTW-indeling van de “uitwendige 

gezondheidsproducten” op dit moment ook heel verschillend. Voor vrijwel alle spierwrijfmiddelen geldt 

bijvoorbeeld het hoge BTW-tarief, terwijl op bepaalde huidverzorgingsproduten het lage tarief wordt 

toegepast. Afgezien van het feit dat het BTW-tarief binnen die categorie nu al heel verschillend wordt 

toegepast, is die categorie ook niet goed af te bakenen. Een te vage omschrijving zou de deur weer 

wagenwijd open zetten voor het lage tarief op bepaalde cosmetica en dat zou voor de Belastingdienst niet 

acceptabel zijn. Als we die categorie mee zouden nemen in ons voorstel, zouden we daarmee de mogelijke 

acceptatie van het lage BTW-tarief op de medische hulpmiddelen in een farmaceutische vorm op het spel 

zetten.  

2. Sommige leden zouden graag willen dat Neprofarm bezwaar maakt tegen het feit dat het lage tarief op 

fluoridehoudende tandpasta’s en zonnebrandmiddelen met een UVA- en UVB-filter 1 jaar na de uitspraak 

van de Hoge Raad alweer wordt afgeschaft. Die verwijs ik door naar de Nederlandse Cosmetica Vereniging. 

3. Hoewel de lijst met producten alleen bedoeld is om een indruk te geven van de aard en omvang van de 

categorie farmaceutische producten onder de wetgeving voor medische hulpmiddelen, bestaat bij een 

aantal leden de indruk dat die lijst bepalend wordt voor de toepassing van het lage tarief en willen zij om die 

reden producten laten toevoegen. Bij een aantal daarvan en ook bij producten die al op de lijst stonden heb 

ik sterke twijfels. Dat betreft onder andere: 

a. Producten die nu nog niet op de markt zijn (of wel op de markt, maar nog zonder CE-merk); 

b. Medische hulpmiddelen die geen farmaceutische toedieningsvorm hebben (bijvoorbeeld 

warmtepleisters of verbandmiddelen); 

c. Medische hulpmiddelen met een toepassing die niet echt geneeskundig is (bijvoorbeeld meer 

cosmetisch zoals het product Spotner tegen pigmentvlekken, of middelen tegen snurken); 

Ik stel voor om alle producten die bij de ambtenaren van Financiën en de Belastingdienst de wenkbrauwen 

kunnen doen fronzen niet in de lijst op te nemen, omdat we dan het risico lopen dat ze ons voorstel voor de 

medische hulpmiddelen in een farmaceutische vorm minder serieus nemen. Liever een iets kortere lijst die 

overtuigend is, dan een uitgebreidere waarmee we de plank misslaan.  Dat hoeft trouwens helemaal niet te 

betekenen dat de producten die er niet op staan dan onder het hoge tarief komen te vallen. 

Verbandmiddelen vallen sowieso al onder het lage tarief (post a.8 van Tabel I) en ik zal het voorbehoud 

maken dat het overzicht niet volledig is en dat er voortdurend nieuwe producten bijkomen en bestaande 

van de markt verdwijnen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bernard Mauritz 

directeur 
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Van: Bernard Mauritz  

Verzonden: maandag 19 juni 2017 17:48 

Aan: 'nico@nicisconsumerhealth.nl' <nico@nicisconsumerhealth.nl>; 'greet.beenaerts@bayer.com' 

<greet.beenaerts@bayer.com>; 'judith.beltman@sanofi.com' <judith.beltman@sanofi.com>; 

'marc.blokzijl@sanofi.com' <marc.blokzijl@sanofi.com>; 'malik.boulhtoufi@actavis.com' 

<malik.boulhtoufi@actavis.com>; 'jbouwman@hollandpharma.nl' <jbouwman@hollandpharma.nl>; 

'marc.v.boven@weleda.nl' <marc.v.boven@weleda.nl>; 'r.breunesse@medicalbrands.com' 

<r.breunesse@medicalbrands.com>; 'olivier.w.bronkhorst@gsk.com' <olivier.w.bronkhorst@gsk.com>; 

'h.cranz@aesgp.eu' <h.cranz@aesgp.eu>; 'k.cueva@omega-pharma.nl' <k.cueva@omega-pharma.nl>; 

'rob.drenth@vemedia.nl' <rob.drenth@vemedia.nl>; 'koen.vangansbeke@rb.com' <koen.vangansbeke@rb.com>; 

'jennifer.geleijn@bayer.com' <jennifer.geleijn@bayer.com>; 'dirk.groen@medapharma.nl' 

<dirk.groen@medapharma.nl>; 'jessica.x.van-heest@gsk.com' <jessica.x.van-heest@gsk.com>; 

'm.hendriks@progressare.com' <m.hendriks@progressare.com>; 'richard.v.d.hoek@weleda.nl' 

<richard.v.d.hoek@weleda.nl>; 'j.hunfeld@omega-pharma.nl' <j.hunfeld@omega-pharma.nl>; 'Ierschot@brabers.nl' 

<Ierschot@brabers.nl>; 'a.dejager@omega-pharma.nl' <a.dejager@omega-pharma.nl>; 'ilse.jansen@vemedia.nl' 

<ilse.jansen@vemedia.nl>; 'bernadette.krom@vsm.nl' <bernadette.krom@vsm.nl>; 'p.kwakman@bioclin.com' 

<p.kwakman@bioclin.com>; 'dickvan.leeuwen@bayer.com' <dickvan.leeuwen@bayer.com>; 

'm.lenczowski@biohorma.nl' <m.lenczowski@biohorma.nl>; 'm.vanluxemburg@omega-pharma.nl' 

<m.vanluxemburg@omega-pharma.nl>; 'willemjan.vannie@zambongroup.com' 

<willemjan.vannie@zambongroup.com>; 'eelco.ockers@rb.com' <eelco.ockers@rb.com>; 

'maarten.reijalt@pfizer.com' <maarten.reijalt@pfizer.com>; 'tonnie.schets@wala-nederland.nl' 

<tonnie.schets@wala-nederland.nl>; 'j.vanschie@orangepearl.com' <j.vanschie@orangepearl.com>; 

'wschippe@its.jnj.com' <wschippe@its.jnj.com>; 'henk.segers@heelbv.nl' <henk.segers@heelbv.nl>; 

'benjamin.d.smet@weleda.nl' <benjamin.d.smet@weleda.nl>; 'frans.smits@sanofi.com' <frans.smits@sanofi.com>; 

'robert.stal@trimb.com' <robert.stal@trimb.com>; 'e.stoel@biohorma.nl' <e.stoel@biohorma.nl>; 

'albert.swane@theotclab.com' <albert.swane@theotclab.com>; 'gbevantill@ziggo.nl' <gbevantill@ziggo.nl>; 

'maurits.van.tol@salveo-pharma.nl' <maurits.van.tol@salveo-pharma.nl>; 'evdhoeve@its.jnj.com' 

<evdhoeve@its.jnj.com>; 'suzanne.veldhuis@mylan.com' <suzanne.veldhuis@mylan.com>; 

'f.voogt@orangepearl.com' <f.voogt@orangepearl.com>; 'bas.x.vorsteveld@gsk.com' <bas.x.vorsteveld@gsk.com>; 

'j.vanvreeswijk@vsm.nl' <j.vanvreeswijk@vsm.nl>; 'Dzung.Vu@reckittbenckiser.com' 

<Dzung.Vu@reckittbenckiser.com>; 'solange.vynckier@vemedia.be' <solange.vynckier@vemedia.be>; 

'karel.van.wieren@imgroma.nl' <karel.van.wieren@imgroma.nl>; 'karel.van.wieren@vemedia.nl' 

<karel.van.wieren@vemedia.nl>; 'jan.witte@trimb.com' <jan.witte@trimb.com>; 'wimw@remarkgroep.nl' 

<wimw@remarkgroep.nl> 

CC: Neprofarm <info@neprofarm.nl>; Esther Zwart <E.Zwart@neprofarm.nl> 

Onderwerp: RE: BTW op medische hulpmiddelen 

 

Aan de leden (met medische hulpmiddelen), 

C.c. Regulatory Affairs Commissie, 

 

In vervolg op mijn mail van hedenmiddag zend ik u bijgaand een overzicht van de medische hulpmiddelen die 

vermeld staan op onze website Zelfzorg.nl voor zover ze zijn samengesteld uit stoffen of combinaties van stoffen en 

in een farmaceutische toedieningsvorm in de handel worden gebracht.  

Het is waarschijnlijk efficiënter als u controleert of uw producten correct op die lijst staan dan dat u een nieuw 

overzicht maakt van uw eigen producten.  
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De correcties voor uw producten in deze lijst ontvang ik graag uiterlijk aanstaande woensdag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bernard Mauritz 

directeur 

 

 
 

Van: Bernard Mauritz  

Verzonden: maandag 19 juni 2017 16:04 

Aan: nico@nicisconsumerhealth.nl; greet.beenaerts@bayer.com; judith.beltman@sanofi.com; 

marc.blokzijl@sanofi.com; malik.boulhtoufi@actavis.com; jbouwman@hollandpharma.nl; 

marc.v.boven@weleda.nl; r.breunesse@medicalbrands.com; olivier.w.bronkhorst@gsk.com; h.cranz@aesgp.eu; 

k.cueva@omega-pharma.nl; rob.drenth@vemedia.nl; koen.vangansbeke@rb.com; jennifer.geleijn@bayer.com; 

dirk.groen@medapharma.nl; jessica.x.van-heest@gsk.com; m.hendriks@progressare.com; 

richard.v.d.hoek@weleda.nl; j.hunfeld@omega-pharma.nl; Ierschot@brabers.nl; a.dejager@omega-pharma.nl; 

ilse.jansen@vemedia.nl; bernadette.krom@vsm.nl; p.kwakman@bioclin.com; dickvan.leeuwen@bayer.com; 

m.lenczowski@biohorma.nl; m.vanluxemburg@omega-pharma.nl; willemjan.vannie@zambongroup.com; 

eelco.ockers@rb.com; maarten.reijalt@pfizer.com; tonnie.schets@wala-nederland.nl; j.vanschie@orangepearl.com; 

wschippe@its.jnj.com; henk.segers@heelbv.nl; benjamin.d.smet@weleda.nl; frans.smits@sanofi.com; 

robert.stal@trimb.com; e.stoel@biohorma.nl; albert.swane@theotclab.com; gbevantill@ziggo.nl; 

maurits.van.tol@salveo-pharma.nl; evdhoeve@its.jnj.com; suzanne.veldhuis@mylan.com; 

f.voogt@orangepearl.com; bas.x.vorsteveld@gsk.com; j.vanvreeswijk@vsm.nl; Dzung.Vu@reckittbenckiser.com; 

solange.vynckier@vemedia.be; karel.van.wieren@imgroma.nl; karel.van.wieren@vemedia.nl; jan.witte@trimb.com; 

wimw@remarkgroep.nl 

CC: Neprofarm <info@neprofarm.nl>; Esther Zwart <E.Zwart@neprofarm.nl> 

Onderwerp: BTW op medische hulpmiddelen 

 

Aan de leden (met medische hulpmiddelen), 

C.c. Regulatory Affairs Commissie, 

 

Op 11 november 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat fluoridehoudende tandpasta en zonnebrandmiddelen met 

een UVA- en UVB-filter voldoen aan het ‘aandieningscriterium’ van de definitie van een geneesmiddel en daarom 

onder het lage BTW-tarief kunnen vallen.  

 

Dat levert de overheid in 2017 € 30 miljoen minder BTW-inkomsten op. Bij de belastingdienst zijn inmiddels 1200 

aanvragen ingediend door leveranciers die hun producten om dezelfde redenen voor het lage BTW-tarief in 

aanmerking willen laten komen. Dat bleek afgelopen vrijdag tijdens een overleg tussen een delegatie van VNO-

NCW/MKB-Nederland met een aantal ambtenaren van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën wil 

daarom de omschrijving van ‘geneesmiddelen’ waar het lage BTW-tarief op van toepassing is per 1 januari 2018 

aanscherpen. Net als in 2015 overwegen ze om dat te doen door het lage BTW-tarief te beperken tot 

‘geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is afgegeven’.  

Tijdens dat overleg heb ik duidelijk kunnen maken dat daardoor niet alleen de tandpasta’s en zonnebrandmiddelen 

onder het hoge BTW-tarief komen te vallen, maar ook de ‘substance-based medical devices’. Aan de hand van een 

aantal voorbeelden heb ik daarbij uitgelegd om wat voor soort producten het gaat. Daarbij heb ik benadrukt dat een 

BTW-verhoging voor die producten leidt tot verstoring van de concurrentieverhoudingen op de zelfzorgmarkt en 

ingaat tegen het overheidsbeleid om zelfzorg te bevorderen. 



4

Gelukkig stonden de ambtenaren van het ministerie van Financiën daarvoor open en boden ze ons gelegenheid om 

een concreet voorstel te doen voor een omschrijving waarbij farmaceutische medische hulpmiddelen onder het lage 

BTW-tarief blijven. Voorwaarde daarbij was wel dat het om een duidelijk afgebakende groep moet gaan en dat het 

makkelijk toepasbaar moet zijn voor de Belastingdienst. Om die reden zal het helaas niet mogelijk zijn om de 

‘uitwendige gezondheidsproducten’ ook onder het lage BTW-tarief te houden.  

Bijgaand zend ik u een concept-versie voor een voorstel over de medische hulpmiddelen in een farmaceutische 

vorm. Gaarne ontvang ik uw op- en aanmerkingen uiterlijk aanstaande woensdag 21 juni.  Het ministerie van 

Financiën wil namelijk op 1 juli een wetsvoorstel ter publieke consultatie op internet kunnen publiceren. 

 

Verder vroegen ze om een lijst met medische hulpmiddelen die dit zou betreffen. Graag ontvang ik eveneens 

uiterlijk aanstaande woensdag een overzicht van uw medische hulpmiddelen die u op die lijst geplaatst zou willen 

zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bernard Mauritz 

directeur 

 

 
 


