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Inleiding
De Inspectie Volksgezondheid Aruba (hierna: de Inspectie) is verantwoordelijk voor het vernietigen
van geneesmiddelen in Aruba. Volgens de ‘Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid’
dient de vernietiging van geneesmiddelen en chemicaliën door de Directie Volksgezondheid Aruba
gedaan te worden, maar sinds de jaren 90 is er een mondelinge overeenkomst met de (toenmalige)
Inspectie voor Geneesmiddelen dat de Inspectie deze taak overneemt. De reden voor de
bovengenoemde overeenkomst is dat de Inspectie gespecialiseerde kennis beheert over
geneesmiddelen en chemicaliën. Aangezien geneesmiddelen en chemicaliën heftig kunnen reageren
bij vernietiging met een ander middel of door de warmte, is het voor de veiligheid van de
volksgezondheid en milieu nodig om onder bepaalde omstandigheden deze producten te
vernietigen.
Instanties die gebruik maken van de dienstverlening van de Inspectie voor de vernietiging
van geneesmiddelen en chemicaliën:









Apotheken
Ziekenhuisapotheek
Geneesmiddelen importeurs
Douane
Cargo bedrijven
(Zorg)instellingen
Scholen
Laboratoria

Vernietiging van geneesmiddelen en chemicaliën
Dit beleid richt zich op het vernietigen van geneesmiddelen en chemicaliën die:








Vervallen zijn bij apotheken, importeurs, scholen, laboratoria of andere bedrijven die
bevoegd zijn om geneesmiddelen en/of chemicaliën te verkopen of te gebruiken;
Afgepakt zijn van particulieren bij de Douane;
Afgepakt zijn bij illegale handelingen;
Teruggeroepen zijn van de markt (recalls);
Zijn gebruikt als monsters bij de registratie commissie en de evaluatie afdeling;
Beschadigd zijn aangekomen bij de importeurs;
En dergelijke.
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Systematisch manier van werken
De vernietiging van geneesmiddelen wordt op verzoek van de persoon of het bedrijf dat in bezit is
van de geneesmiddelen en/of chemicaliën gedaan waardoor de Inspectie niet op een systematische
manier het vernietigingsproces kan plannen. In het kader van transparantie en pro-activiteit is het
voor de Inspectie belangrijk om op een systematische manier te werken.
Op een systematische manier werken is niet alleen efficiënter voor de Inspectie, maar ook voor de
persoon of het bedrijf dat hun producten wil laten vernietigen. De Inspectie heeft gekozen om 6
keer per jaar op een geplande manier geneesmiddelen en chemicaliën te vernietigen, namelijk in de
maanden januari, maart, mei, juli, september en november.

Het proces van het indienen van een verzoek voor vernietiging
Een verzoek voor vernietiging gedurende een van de bovengenoemde maanden dient niet later dan
de 1e van de maand waarin vernietiging plaats zal vinden ingediend te worden. Een verzoek dient
ingeleverd te worden waarin wordt aangegeven:





de naam van de geneesmiddelen en/of chemicaliën dat vernietigd moeten worden;
de hoeveelheid;
reden waarom deze vernietigd moeten worden.
verzoeken dienen ingeleverd te worden met postzegels1 met een waarde van Afl. 100,- of
een lege met een waarde van Afl. 100,- (verkrijgbaar bij Directie Volksgezondheid Aruba).

Wanneer vindt vernietiging plaats?
Na het indienen van een verzoek voor vernietiging zal de inspectiefunctionaris een afspraak maken
met Serlimar om op een dinsdag of donderdag alle stoffen te kunnen vernietigen. De datum wordt
doorgegeven aan de verzoeker(s) die dient te zorgen dat alle producten die vermeld zijn in het
verzoek gebracht worden naar Parkietenbos (dump) op de afgesproken datum en tijdstip.

Proces-verbaal
Het Procesverbaal wordt door een inspectiefunctionaris opgesteld en tussen twee (2) en vier (4)
weken gestuurd naar de persoon, dienst of het bedrijf wiens geneesmiddelen zijn vernietigd. Dit
wordt door de inspectiefunctionaris en Inspecteur Geneesmiddelen getekend. Een kopie hiervan
wordt bij de Inspectie bewaard.
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Verzoek voor verklaring van vernietiging
Een persoon, de dienst of het bedrijf die een aanvraag heeft ingediend voor het vernietigen van
geneesmiddelen kan een verklaring hiervan opvragen. In een verklaring staat de volgende
informatie vermeld:




Producten die zijn vernietigd
Wanneer ze zijn vernietigd;
Reden voor vernietiging.

Verklaringen kunnen worden opgevraagd door personen, bedrijven of diensten die o.a. een
compensatie krijgen van hun verzekering, van de principalen of in het geval van beschadigde
producten wordt dit als bewijs gebruikt. Deze verklaring wordt binnen twee en vier weken
verstrekt door de inspectiefunctionaris die aanwezig was bij de vernietiging en wordt samen met
het proces-verbaal verstuurd.
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