
29 359 Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet

Nr. 79 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHIPPERS C.S. TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 55
Ontvangen 30 maart 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 61 wordt het achtste lid vervangen door:
8. Onze Minister verleent desgevraagd aan een huisarts die de

geneeskundige praktijk uitoefent in een aaneengesloten gebied, een
vergunning tot het ter hand stellen van UR-geneesmiddelen aan patiënten
van zijn praktijk, indien de afstand tussen de meest dichtbij dat gebied
gevestigde apotheker en de in dat gebied meest dichtbij die apotheek
wonende potentiële patiënt ten minste 4,5 kilometer is. Indien de in het
eerste volzin bedoelde afstand minder dan 4,5 kilometer is, maar meer
dan 3,5 kilometer, verleent Onze Minister de vergunning indien dit in het
belang is van de geneesmiddelenvoorziening.

Toelichting

Tot op heden wordt aan huisartsen in dunbevolkte gebieden vergunning
verleend om een apotheek te mogen houden indien dit in het belang is
van de geneesmiddelenvoorziening ter plaatse. In de praktijk is hier door
de minister van VWS beleid op ontwikkeld, dat inmiddels in de recht-
spraak is erkend. Kort gezegd komt dit beleid neer op een afstands-
criterium, namelijk de afstand tussen apotheek en woning van de patiënt.
Is die meer dan 4,5 kilometer dan wordt altijd een vergunning aan de
huisarts verleend. Deze afstand wordt gerekend van deur tot deur over de
openbare weg. Is die afstand tussen de 3,5 en 4,5 kilometer, dan worden
plaatselijke omstandigheden in aanmerking genomen, zoals de aanwe-
zigheid van zogeheten lintbebouwing. Deze omstandigheden zijn te
casuïstisch om in een wetsartikel vast te leggen. Dit amendement strekt
ertoe de bestaande uitvoeringspraktijk en rechtspraak vast te leggen in de
wet, ook bij afstanden tussen de 3,5 en 4,5 kilometer. Dit betekent dat alle
bestaande vergunningen gehandhaafd blijven en dat in de toekomst
ongewijzigd vergunningen zullen worden verleend. De minister van VWS
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heeft op dit punt geen beleidsvrijheid meer maar zal deze vergunningen
moeten verlenen indien aan het afstandscriterium is voldaan.

Schippers
Buijs
Arib
Van der Vlies
Rouvoet
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