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WET van den 1sten Junij 1865, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst.

WIJ WILLEM, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de uitoefening der artsenijbereidkunst bij
de wet te regelen;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
§ 1. Algemeene bepaling.
Art. 1.
Uitoefening der artsenijbereidkunst is het bereiden en tot geneeskundig doel afleveren van geneesmiddelen.
Tot uitoefening der artsenijbereidkunst zijn alleen bevoegd: apothekers, hulpapothekers en leerlingenapothekers, onder de in art. 22 gestelde bepaling, en die geneeskundigen aan wie dit toegestaan is.
§ 2. Van de apothekers.
Art. 2.
Alvorens de artsenijbereidkunst uit te oefenen doen de apothekers hun bewijs van bevoegdheid viseren door
den inspecteur der provincie, waarin zij zich met der woon vestigen.
Bij de aanvraag tot verleening van dit visum moet het wettelijk bewijs van deze vestiging worden
overgelegd.
Zij geven, onder vertoon van het geviseerd bewijs van bevoegdheid, aan den burgemeester hunner
woonplaats kennis van hunne vestiging als apotheker daar ter plaatse.
Art. 3.
De apotheker mag niet meer dan ééne apotheek hebben.
Hij oefent zijn beroep niet anders uit dan in een uitsluitend daartoe bestemd, bij dag steeds toegankelijk,
gedeelte van een huis, dat ook des nachts door hem of door eenen hulpapotheker bewoond is.
Art. 4.
In elke apotheek moeten voorhanden zijn naauwkeurige maten, gewigten en balansen, een exemplaar van de
Nederlandsche pharmacopoea en de geneesmiddelen, welke en zoo als die daarin zijn aangegeven.
Eene commissie uit den geneeskundigen raad beoordeelt, of van elk geneesmiddel eene genoegzame
hoeveelheid aanwezig zij.

Bij verschil van meening met den apotheker of den geneeskundige die apotheek houdt, beslist de inspecteur.
Binnen den door de commissie of den inspecteur gestelden termijn moet het ontbrekende in den voorraad zijn
aangevuld.
Art. 5.
De apothekers, uitsluitend voor instellingen van ziekenzorge of voor andere gestichten van liefdadigheid
werkzaam, behoeven geene andere geneesmiddelen in voorraad en schouwbaar voorhanden te hebben, dan die
op eene door den geneesheer van instelling of het gesticht opgemaakte en door den inspecteur voor gezien
geteekende lijst voorkomen. Daarop is art. 9, 4de alin. van de wet, regelende de uitoefening der geneeskunst,
toepasselijk.
Art. 6.
Elk geneesmiddel wordt bewaard in een daartoe geschikt voorwerp, hetwelk den officielen en meest
gebruikelijken officinalen naam van het middel duidelijk leesbaar tot opschrift heeft.
Bij geneesmiddelen, in de pharmacopoea niet vermeld, wijst het opschrift aan, naar welk voorschrift zij
bereid zijn.
Art. 7.
De vergiften, bij openbare bekendmaking aan te wijzen door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, na
eene commissie van deskundigen te hebben gehoord, worden in eene of meer gesloten kasten bewaard.
De sleutel daarvan berust bij den apotheker of den hulpapotheker. De vergiften in de Nederlandsche
pharmacopoea niet opgenoemd, welke de apotheker voorhanden heeft, worden in dezelfde kast of kasten
bewaard.
Art. 8.
De apotheker levert op recept geene geneesmiddelen af, dan naauwkeurig volgens het recept en van
deugdelijke bestanddeelen bereid.
Vermoedt hij in een recept eene welligt schadelijke vergissing, dan geeft hij daarvan terstond mondeling of
schriftelijk kennis aan den geneeskundige, die het voorschreef. Is deze afwezig, dan stelt hij de aflevering uit,
met onmiddellijke kennisgeving daarvan aan dien geneeskundige.
Art. 9.
De apotheker mag geene geneesmiddelen afleveren dan op recept of die met bepaalde aanduiding van het
verlangd geneesmiddel gevraagd worden.
Art. 10.
De apotheker zorgt, dat aan of op elk voorwerp, waarin hij een geneesmiddel op recept aflevert, een papier
gehecht zij, waarop de naam van den zieke staat, of, des verlangd, een cijfer tot vervanging daarvan, de bepaald
omschreven wijze van gebruik, de dag der aflevering en zijn naam.
Die opschriften worden bij geneesmiddelen tot inwendig gebruik op ongekleurd, bij die tot uitwendig gebruik
op blaauw papier gesteld.

Art. 11.
De apothekers liasseren de hun aangeboden en bereide recepten naar volgorde der bereiding, en bewaren die
aldus gedurende twintig jaren.
Bij overgang van de apotheek op eenen anderen apotheker gaan ook de recepten op dezen over; bij opheffing
der apotheek worden zij door de naaste belanghebbenden aan den inspecteur overgegeven.
Art. 12.
Zij mogen de recepten aan niemand ter inzage, noch afschrift daarvan geven, dan aan den geneeskundige, die
ze voorschreef, of die den zieke behandelt, aan dezen zelf, en aan de regterlijke of geneeskundige ambtenaren,
met het onderzoek van die recepten belast.
Zij geven een naauwkeurig, onderteekend afschrift van die recepten, wanneer dit door bovengenoemden
gevraagd wordt.
Art. 13.
De apothekers leveren geene vergiftige zelfstandigheden af, dan op het voorschrift van eenen geneeskundige,
of aan apothekers, aan geneeskundigen tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd, aan veeartsen, of op
schriftelijke en onderteekende aanvraag, met opgave van het doel waartoe de vergiftige zelfstandigheden dienen
moeten, aan andere, doch bij hen bekende personen.
De vergiftige zelfstandigheid, niet door een geneeskundige voorgeschreven, wordt afgeleverd in een
verzegeld voorwerp, waarop nevens den naam, het woord vergift duidelijk staat uitgedrukt.
Art. 14.
De apothekers schrijven zonder uitstel in een register elke aflevering van vergiften, met vermelding van den
dag waarop, en van den persoon aan wien de aflevering is gedaan. Deze bepaling is niet toepasselijk op de
afleveringen op voorschrift van eenen geneeskundige.
Zij liasseren de in het vorig artikel bedoelde schriftelijke aanvragen, afgescheiden van de voorschriften der
geneeskundigen, en bewaren die gedurende twintig jaren. Het tweede lid van art. 11 is hier van toepassing.
Art. 15.
Het is den apotheker verboden met eenen geneeskundige, regtstreeks of zijdelings, eenige overeenkomst
betreffende het leveren van geneesmiddelen aan te gaan.
Art. 16.
De apotheker geeft aan de geneeskundige ambtenaren en de commissien uit den geneeskundigen raad alle
door hen, tot handhaving der geneeskundige wetten en verordeningen, met betrekking tot zijne apotheek
gevraagde inlichtingen.
Art. 17.
De apotheker geeft, wanneer het door een der in art. 12 genoemde personen verlangd wordt, eene
gespecificeerde rekening der geleverde geneesmiddelen.

Art. 18.
Den apotheker kan vergund worden de apotheek van een afwezigen, zieken of overleden apotheker tijdelijk
te gelijk met de zijne waar te nemen. De daartoe noodige schriftelijke vergunning van den inspecteur, die
beoordeelt of daarvoor voldoende reden bestaat, moet alle drie maanden op nieuw worden aangevraagd.
Met gelijke, doch jaarlijks te vernieuwen vergunning, mag hij tevens de apotheek van een gesticht van
liefdadigheid, waarin geen apotheker is, waarnemen.
Hij is alsdan verantwoordelijk voor hetgeen in die apotheken aanwezig is, en voor de bereiding der
geneesmiddelen.
Art. 19.
De apotheek van eenen afwezigen, zieken, of overleden apotheker mag waargenomen worden door eenen
niet gevestigden apotheker, nadat het bewijs zijner bevoegdheid door den inspecteur zal geviseerd zijn.
De waarnemende apotheker is verantwoordelijk voor hetgeen in de apotheek aanwezig is, en voor de
bereiding der geneesmiddelen.
Art. 20.
Wanneer bij overlijden van eenen apotheker niet voorzien is in de waarneming van de apotheek, wordt de
sleutel der vergiftkast binnen 24 uren door de erfgenamen of den bewindvoerder, of bij ontstentenis van dezen
door de huisgenooten, ter hand gesteld aan den burgemeester der gemeente.
Zoodra iemand met de waarneming is belast, wordt dezen de sleutel ter hand gesteld.
Art. 21.
Ten aanzien van geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen, gelden art. 4 alinea 1 en 2,
behoudens de bepaling van het 4de lid van art. 9 der wet, regelende de uitoefening der geneeskunst, de artt. 6 tot
en met 8, 10 tot en met 14, 16 tot en met 20, 24, 25, 26, 31 en 32.
§ 3. Van de hulpapothekers en de leerlingen-apothekers.
Art. 22.
De hulpapotheker en de leerling-apotheker mogen alleen onder toezigt van eenen apotheker of van eenen
geneeskundige, bevoegd tot het leveren van geneesmiddelen, in eene apotheek werkzaam zijn. De hulpapotheker
moet het bewijs zijner bevoegdheid laten viseren door den inspecteur.
Wanneer een hulpapotheker of een leerling-apotheker in eene apotheek aangenomen of daaruit ontslagen is,
geeft de apotheker of de geneeskundige daarvan terstond kennis aan den inspecteur.
Art. 28.
De hulpapotheker en de leerling-apotheker zijn aansprakelijk voor de door hen begane overtredingen dezer
wet. Evenwel blijft de apotheker of geneeskundige ook in die gevallen verantwoordelijk voor hetgeen in zijne
apotheek tegen deze wet geschiedt, zoo eenige schuld of nalatigheid van zijne zijde tot de overtreding aanleiding
gegeven of bijgedragen heeft.

§ 4. Van het toezigt op apotheken.
Art. 24.
Alle apotheken, de militaire en die in de gevangenissen uitgezonderd, de werk- en bergplaatsen der
apothekers, hunne pharmaceutische toestellen, de maten, balansen en gewigten en hunne geneesmiddelen
worden op onbepaalde tijden onderzocht door commissien uit den geneeskundigen raad. De maten, balansen en
gewigten kunnen door den arrondissementsijker onderzocht worden.
Art. 25.
De apotheken zijn van des morgens 7 tot des avonds 9 uur toegankelijk voor de in het vorig artikel genoemde
commissien, den inspecteur en den adjunct-inspecteur.
De apothekers zorgen, dat het onderzoek, in het vorig artikel bedoeld, ook bij hunne afwezigheid plaats
kunne hebben.
Art. 26.
Worden bij het onderzoek geneesmiddelen, die voorhanden moeten zijn, niet deugdelijk of niet aanwezig
gevonden, dan maken zij die het onderzoek doen daarvan proces-verbaal op.
Door hen wordt de tijd bepaald, binnen welken deugdelijke geneesmiddelen voor de niet deugdelijke of
ontbrekende moeten voorhanden zijn.
Wanneer de apotheker de ondeugdelijkheid niet erkent, kan hij in beroep komen bij den inspecteur, aan wien
de afgekeurde middelen, door den apotheker en hen, die het onderzoek deden, verzegeld, met de noodige
bescheiden worden toegezonden.
Wordt de staat der apotheek onvoldoende bevonden, zoodat eene hervisitatie noodig wordt geoordeeld, dan
ontvangt de apotheker hiervan berigt van den inspecteur.
Art. 27.
Degene, die eenen geneeskundige op een koopvaardijschip aanstelt, laat de voor elke reis bestemde
geneesmiddelen en heelkundige werktuigen keuren door eene commissie uit den geneeskundigen raad.
Hij doet het verzoek tot die keuring aan den inspecteur minstens vijf dagen vóór het vertrek van het schip,
onder overlegging van de lijst, bedoeld in art. 13 van de wet, regelende de uitoefening der geneeskunst.
De genoemde geneesmiddelen en werktuigen moeten vervat zijn in eene of meer gesloten kisten. Wanneer zij
deugdelijk bevonden worden, verzegelt de commissie de kist of de kisten, waarin zij vervat zijn, en geeft zij een
schriftelijk bewijs van goedkeuring af aan dengene, die de aanvraag tot het onderzoek deed. Dit schriftelijk
bewijs moet door den gezagvoerder, of dengene die hem vervangt, bij de monstering vertoond worden.
Bij het ontbreken of niet deugdelijk bevinden van een of meer geneesmiddelen of werktuigen wordt de
voorraad niet goedgekeurd, tenzij de niet deugdelijke door deugdelijke vervangen zijn of in het ontbrekende
voorzien zij.
Art. 28.
De geneeskundigen, tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd, en de apothekers, uitsluitend voor
instellingen van ziekenzorge of voor andere gestichten van liefdadigheid werkzaam, leggen bij het onderzoek de
door den inspecteur voor gezien geteekende lijst over der geneesmiddelen, welke zij voorhanden moeten hebben.

§ 5. Van het verkoopen van geneesmiddelen.
Art. 29.
Bij het verkoopen in het openbaar van eene apotheek mogen de vergiftige zelfstandigheden alleen worden
verkocht aan apothekers, aan geneeskundigen, tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd, en aan veeartsen.
De verkoop geschiedt niet dan na minstens 5 dagen voorafgegane schriftelijke kennisgeving aan den
inspecteur.
Art. 30.
Behalve door de apothekers en door de geneeskundigen, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd,
mogen de geneesmiddelen, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, eene commissie van deskundigen
gehoord, aan te wijzen, niet worden verkocht beneden de hoeveelheid, daarbij voor elk dier middelen te bepalen.
§ 6. Strafbepalingen.
Art. 31.
Elke overtreding van de voorschriften dezer wet wordt gestraft met eene boete van f 10 tot f 200.
In geval van herhaling derzelfde overtreding binnen twee jaren na de eerste veroordeeling, kan de boete tot f
500 gebragt en daarenboven eene gevangenisstraf opgelegd worden voor den tijd van drie dagen tot één jaar.
Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art. 20 der wet van den 29sten Junij 1854 (Staatsblad no. 102) zijn
ten deze toepasselijk.
Art. 32.
Voor elk geneesmiddel, dat bij het onderzoek volgens artt. 26 en 27 ondeugdelijk wordt bevonden, en voor
elk geneesmiddel, dat volgens art 4 van deze wet en art 9 van de wet, regelende de uitoefening der geneeskunst,
voorhanden moet zijn, doch ontbreekt, wordt eene boete van f 3 opgelegd.
Wanneer, bij hervisitatie, het ontbrekende niet is aangevuld, of de niet deugdelijke geneesmiddelen niet door
deugdelijke zijn vervangen, wordt deze boete verdubbeld.
Wanneer bij een derde onderzoek, onder inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van art. 26, de
toestand der apotheek nog onvoldoende wordt bevonden, wordt de apotheker gestraft met eene boete van f 100
tot f 600, en kan hem daarenboven eene gevangenisstraf worden opgelegd voor den tijd van drie maanden tot een
jaar.
Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art. 20 der wet van den 29sten Junij 1854 (Staatsblad no. 102) zijn
ten deze toepasselijk.
Art. 33.
Bij overtreding van art. 29, eerste lid, worden de ten verkoop aangeboden vergiftige zelfstandigheden in
beslag genomen en verbeurd verklaard.

§ 7. Overgangsbepalingen.
Art. 34.
Zij, die uiterlijk vier maanden vóór het in voeren dezer wet als apothekers of droogisten zijn toegelaten,
behouden de bevoegdheid, die zij bij het invoeren dezer wet hadden, doch zijn aan de bepalingen dezer wet,
zoover die daarmede niet in strijd zijn, onderworpen.
Zij, die uiterlijk vier maanden vóór het invoeren dezer wet als winkelbedienden of leerlingen van apothekers
bij de commissie van geneeskundig toevoorzigt, waarbij het behoort, zijn erkend en ingeschreven, en als
zoodanig in eene apotheek zijn aangenomen, kunnen hunne tegenwoordige diensten in de apotheken blijven
bewijzen.
Vergunning tot afwijking van art. 3, alin. 2, betreffende de inrigting der bij de invoering dezer wet bestaande
apotheken kan door den inspecteur, op advies van den geneeskundigen raad, worden verleend.
Art. 35.
Zij, die bij de invoering dezer wet den rang bezitten van militairen apotheker, zijn bevoegd tot uitoefening
der artsenijbereidkunst in militaire apotheken.
Art. 36,
De wetten van 12 Maart 1818 (Staatsblad no. 16), van 27 Maart 1838 (Staatsblad no. 10), de verordeningen
ter uitvoering dier wetten, de wet van 12 Julij 1821 (Staatsblad no. 7), de besluiten van 15 Julij 1818 (Staatsblad
no. 31), van 10 October 1824 (Staatsblad no. 58) en van 28 April 1821 (Staatsblad no. 2) en alle verdere
verordeningen. in strijd met de bepalingen dezer wet zijn ingetrokken.
Art. 37.
Deze wet treedt in werking vóór of op den lsten Januarij 1866.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen,
Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen
houden.
Gegeven te ’s Gravenhage, den lsten Junij 1865.
WILLEM.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
THORBECKE.
Uitgegeven den tweeden Junij 1865.
De Minister van Justitie,
OLIVIER.

