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Amendementen zijn in 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 25 september 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33599 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te 

verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 24 september 2013 aangenomen door de Tweede Kamer.  De fractie 

van de PVV stemde tegen.  

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel K, artikel 67a, eerste lid 

7 (Van Gerven) 

Dit amendement voorziet er in dat apotheken zich bij de verkoop op afstand van 

geneesmiddelen beperken tot eindgebruikers (patiënten) die zij persoonlijk hebben 

ontmoet, en over wier medicatiehistorie zij beschikken. Een dergelijke persoonlijke 

ontmoeting vindt in ieder geval plaats op het moment dat patiënten zich bij een apotheek 

inschrijven met het oogmerk daar vervolgens regulier geneesmiddelen te verkrijgen. Op 

deze manier wordt gewaarborgd dat de apotheker waarbij de patiënt geneesmiddelen 

bestelt bekend is met de patiënt en zijn medicatiehistorie. Dit draagt bij aan het veilig 

gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast is het de patiënt helder dat het kopen van 

geneesmiddelen op afstand grote risico’s met zich meebrengt, behalve als deze worden 

gekocht bij de apotheker die de patiënt regulier bezoekt. 

Verworpen. Voor: PvdD en SP  

 



 

 datum 25 september 2013 
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Moties 

8 (Bruins Slot/Pia Dijkstra) over terugdringen van de verkoop van illegale geneesmiddelen 

via het internet 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

9 (Van Gerven) over ondertekening van het Medicrime-verdrag  

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, PvdD en de SP 

 

10 (Kuzu/Bruins Slot) over een plan van aanpak voor een voorlichtingscampagne over 

internetmedicijnen 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 


