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Artikel 1
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de werkgevers die
de bedrijvigheid van groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen uitoefenen en voor de werknemers
in het algemeen die zij tewerkstellen.
Onder groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen dient te worden verstaan de natuurlijke of
rechtspersoon, houder van een vergunning voor de handel inen de verdeling van geneesmiddelen in
het groot, afgeleverd ter uitvoering van de reglementering betreffende de fabricage, de bereiding en
distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, die beantwoordt aan de volgende
voorwaarden:
1° voortdurend een geneesmiddelenvoorraad bezitten, waarmee hij dagelijks en normaal kan
voorzien in de behoeften van de officina's van de streek die hij bedient. Die voorraad moet
overeenstemmen met enerzijds ten minste tweederde van het aantal farmaceutische specialiteiten,
serums en vaccins die werkelijk op de markt gebracht werden, en anderzijds met de gemiddelde
waarde van de maandelijkse omzet van het vorig jaar;
2° personeel, verkoop- en uitvoeringsdiensten, alsmede vervoermiddelen in toereikend aantal te
bezitten en ter beschikking te houden om te kunnen voorzien in de dagelijkse bevoorrading van de
officina's van de streek die hij bedient;
3° alle nodige schikkingen te treffen om de op de markt gebrachte geneesmiddelen bij
hoogdringendheid te kunnen leveren in de gevallen die zulks vereisen, en, zo niet, uiterlijk
vierentwintig uren na de bestelling;
4° alle nuttige schikkingen te treffen om desnoods in zijn vervanging te voorzien door een andere
groothandelaar-verdeler die op dezelfde wachtrol voorkomt;
5° wanneer hij van wacht is, bestendig beschikbaar te zijn om op zijn adres geneesmiddelen te
leveren aan alle officina-apothekers, evenals tenminste een aflevering aan huis te organiseren
binnen zijn gebied voor de apothekers van ziekenhuisofficina's en voor van wacht zijnde apothekers
van voor het publiek opengestelde officina's, die er om verzoeken.
Onder geneesmiddelen dient te worden verstaan elk drogerij, zelfstandigheid, bereiding of
samenstelling die wordt voorgesteld genezende of voorbehoedende eigenschappen te bezitten,
onverschillig of zij voor de geneeskunde voor mens of dier is bestemd en zoals wordt bedoeld door
voormelde reglementering.
De werkgevers die meerdere economische activiteiten uitoefenen ressorteren onder de
werkingssfeer van dit paritair comité voor wat de werknemers aangaat die zij tewerkstellen met het
oog op het nakomen van hun verplichtingen als groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen.

