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Ellen Elzerman

Van: Kok, ME (Marilou) de (IZV/VB) <m.e.kok@minfin.nl>

Verzonden: vrijdag 23 juni 2017 10:19

Aan: Bernard Mauritz

CC: Bruinsma, SWFH (Erik) (IZV); Basten, SJP (Stan) (IZV/VB); Verouden, IMM (Ilse) 

(FISCALITEIT); Algra, MN (Merel) (IZV/VB); 'hans.rennings@aholddelhaize.com'; 

'l.sligting@ncv-cosmetica.nl'; 'bert.vansteeg@detailhandel.nl'; 'kamp@vnoncw-

mkb.nl'; 'Rishi.Gainda@unilever.com'; ZORGE, W (Willem) (FISCALITEIT)

Onderwerp: RE: Farmaceutische producten als medisch hulpmiddel

Geachte heer Mauritz, 

 

Heel erg bedankt voor het toesturen van de lijst met farmaceutische producten. Dit helpt ons enorm om een 

indruk te krijgen van de impact van het wetsvoorstel op productniveau.  

 

Daarnaast wil ik alle aanwezigen van vrijdag bedanken voor de constructieve bespreking van afgelopen vrijdag en 

het uitgebreide document, dat wij gisteren van Janny hebben ontvangen. Wij gaan dit voorstel grondig bestuderen 

en zullen de informatie meenemen in het vervolgproces. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marilou de Kok 
Beleidsmedewerker  

................................................................................ 
 

Ministerie van Financiën  
Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen  

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | 
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag 
................................................................................ 
T (070) 342 71 35 
m.e.kok@minfin.nl 

 

Van: Bernard Mauritz [mailto:B.Mauritz@neprofarm.nl]  

Verzonden: donderdag 22 juni 2017 14:35 
Aan: Kok, ME (Marilou) de (IZV/VB) 

CC: Bruinsma, SWFH (Erik) (IZV); Basten, SJP (Stan) (IZV/VB); Verouden, IMM (Ilse) (FISCALITEIT); Algra, MN 
(Merel) (IZV/VB); 'hans.rennings@aholddelhaize.com'; 'l.sligting@ncv-cosmetica.nl'; 'bert.vansteeg@detailhandel.nl'; 

'kamp@vnoncw-mkb.nl'; 'Rishi.Gainda@unilever.com' 
Onderwerp: Farmaceutische producten als medisch hulpmiddel 

 

Geachte mevrouw De Kok,  

 

Zoals toegezegd tijdens het overleg van afgelopen vrijdag, zend ik u bijgaand een lijst met farmaceutische producten 

die onder de wetgeving voor medische hulpmiddelen vallen, in aanvulling op het voorstel tot wijziging van de 

formulering van post a.6 van Tabel I van de Wet OB dat Janny Kamp zojuist heeft verzonden. 

 

Voor de goede orde wijs ik erop dat dit slechts dient om een indruk te krijgen van de aard van betreffende 

producten. Daartoe heb ik voor ieder product een hyperlink toegevoegd naar een webpagina met informatie over 

het product. Veelal is dat de productvermelding op de website Zelfzorg.nl, waar meestal ook de originele 

gebruiksaanwijzing kan worden gedownload.  

Dit overzicht is slechts een moment-opname van het huidige aanbod A-merk producten van onze leden. Er komen 

voortdurend nieuwe producten op de markt en bestaande kunnen weer verdwijnen. Het is ook niet compleet, want 

soortgelijke producten van andere leveranciers ontbreken, evenals de huismerk-varianten van deze producten die 

bijvoorbeeld drogisterij-ketens in hun winkels verkopen.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Bernard Mauritz 
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directeur 

 

 
 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


