
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 

Vervangen amendementen zijn d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 

zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 

stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 12 april 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28494  Wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en 

van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 11 april 2006 aangenomen 

door de Tweede Kamer. Groep Nawijn stemde tegen. 

 

 

 

MOTIES 

Behorende bij de wetsvoorstellen 29.359 en 28494 

 

66 (Kant) over financiering van het Intensieve Monitoring Programma van het Nederlandse 

Bijwerkingen Centrum Lareb 

Ingetrokken 

 

67 (Kant) over instellen onafhankelijk fonds voor onderzoek naar bijwerkingen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en Groep Nawijn 

 

68 (Kant) om het eerstelijnstoezicht weer bij de Inspectie neer te leggen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP, LPF en 

Groep Nawijn 

 

69 (Arib) over bij apothekers de taken van zorgverlener en zorginkoper te scheiden 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, CDA, ChristenUnie en SGP 

 

70 (Arib) over instellen onderzoek naar beïnvloeding van huisartsen door de farmaceutische 

industrie en over oprichten onafhankelijk nascholingsinstituut 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
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71 (Vendrik c.s.) over het ondernemen van actie om het aantal doden als gevolg van verkeerd 

medicijngebruik omlaag te brengen 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

85 (Rouvoet) over onderzoek naar de oorzaken van toegenomen verkoop van de morning-

afterpil 

Ingetrokken 

 

86 (Buijs c.s.) over inzicht in nieuwe criteria voor het GVS 

Aangenomen met algemene stemmen 


