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Rolnummer:  
7187 (NL) 

Ontvangstdatum:  
22-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet 
van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
ingesteld door de bvba « IC PHARMA ». 

 
Die zaak werd gevoegd bij de zaak nummer: 7182 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORWAARDEN – 
BEPERKINGEN VOOR DE GROOTHANDELAAR-VERDELERS 

Rolnummer:  
7186 (NL) 

Ontvangstdatum:  
22-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet 
van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
ingesteld door de bvba « GRACOPA ». 

 
Die zaak werd gevoegd bij de zaak nummer: 7182 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORWAARDEN – 
BEPERKINGEN VOOR DE GROOTHANDELAAR-VERDELERS 

Rolnummer:  
7185 (NL) 

Ontvangstdatum:  
22-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet 
van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
ingesteld door de bvba « NADIMED ». 

 
Die zaak werd gevoegd bij de zaak nummer: 7182 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORWAARDEN – 
BEPERKINGEN VOOR DE GROOTHANDELAAR-VERDELERS 

Rolnummer:  
7184 (NL) 

Ontvangstdatum:  
22-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet 
van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
ingesteld door de nv « BELDIMED ». 

 
Die zaak werd gevoegd bij de zaak nummer: 7182 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORWAARDEN – 
BEPERKINGEN VOOR DE GROOTHANDELAAR-VERDELERS 

Rolnummer:  
7183 (NL) 

Ontvangstdatum:  
22-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet 
van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
ingesteld door de bvba « ECO.PHARMA.SUPPLY ». 

 
Die zaak werd gevoegd bij de zaak nummer: 7182 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
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IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORWAARDEN – 
BEPERKINGEN VOOR DE GROOTHANDELAAR-VERDELERS 

Rolnummer:  
7182 (NL) 

Ontvangstdatum:  
22-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet 
van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
ingesteld door de nv « EURO-MEDIC ». 

 
Bijgevoegde zaken: 7183 7184 7185 7186 7187 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORW

 

 

Rolnummer:  
7178 (NL) 

Ontvangstdatum:  
20-05-2019 

Datum terechtzitting:  
--- 

Datum uitspraak:  
--- 

In zake: het beroep tot vernietiging van artikel  3, 2°, van de wet van 7 april 
2019 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de 
onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, ingesteld door de 
bvba « TOBUFAR » en de nv « DISTRIPHAR ». 

 
Trefwoorden: 
GEZONDHEIDSZORG – GENEESMIDDELENWET 1964 – GROOTHANDEL 
IN GENEESMIDDELEN – VERGUNNING – VOORWAARDEN – 
BEPERKINGEN VOOR DE GROOTHANDELAAR-VERDELERS 

 


