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KNMP daagt journalist 
voor rechter

Feitelijk onjuist, onnodig
grievend en denigrerend”,
vindt de KNMP het artikel

“De verzwegen inkomsten van de
apothekers” van Lucas van der
Hoeven in De Belastingbetaler nr 3
van juli 1997. Op 21 november 1997
begon voor de Arrondissements-
rechtsbank te ‘s-Hertogenbosch
een rechtszaak van de KNMP
tegen de Nederlandse Vereniging
van Belasting-Betalers (NVB) en
Van der Hoeven, met als inzet de
feitelijke onjuistheden en de on-
nodig grievende en denigrerende
tendens van de publicatie. Ook
wordt volgens de KNMP door het
enkele feit dat het artikel in een
blad voor leden van de NVB is
geplaatst, ten onrechte de indruk
gewekt dat apothekers inkomsten
voor de belastingdienst verzwijgen. 

Van der Hoeven schrijft al jaren
met een bijzondere mate van vast-
houdendheid stukken over bonus-
sen en kortingen voor apothekers in
verschillende periodieken. 

Dagvaarding
De KNMP weerlegt in de dag-

vaarding tegen De Belastingbetaler
en Van der Hoeven “de ongeoor-
loofde en extra inkomsten” van
apothekers met feiten en cijfers.
Onderscheid wordt gemaakt tussen
de normale handelskortingen en het
surplus, dat via de forfaitaire aftrek
wordt afgeroomd. De KNMP toont
aan dat de receptregelvergoeding
niet toereikend is om de
praktijkkosten te dekken en dat een
deel van het tekort op dit moment
uit de opbrengsten van bonussen en
kortingen wordt gedekt, “als
bekend feit en volstrekt
gerechtvaardigd”. 

“Ook de stelling van Van der
Hoeven dat apothekers met een

bruto-inkomen van 1,2 miljoen
gulden tot de best verdienende
Nederlanders behoren, is niet op
feiten gebaseerd en onjuist”,  aldus
de dagvaarding. “Op basis van de
receptregelvergoeding, substitutie-
inkomsten en legale bonussen en
kortingen verdient een gemiddelde
apotheker bruto circa ƒ 180.000,–,
waarvan na aftrek van premies en
verzekeringen gemiddeld cira
ƒ 145.000,– resteert. Hieruit wordt
dan ook nog eens de financiering
van de overname van de apotheek
betaald”, zo stelt de KNMP. 

De KNMP wil via de recht-
bank De Belastingbetaler tot een
rectificatie dwingen, waarin de
publicatie onrechtmatig wordt
genoemd en afstand wordt
genomen van de suggestie dat
apothekers een bruto inkomen
hebben van 1,2 miljoen gulden.  

Van der Hoeven
De tegenpartij is op 21 novem-

ber 1997 niet komen opdagen,
waardoor een nieuwe datum moest
worden vastgesteld. Op 25 novem-
ber, tijdens de installatie van de
Nederlandse Mededingings-

autoriteit te Schevingen, ver-
spreidde Van der Hoeven zijn
artikel op ruime schaal, met daarbij
een stukje in Trouw van 22 novem-
ber 1997 waarin hij onder aanhaling
van dr. C.M. de Vos, “Borsts eigen
rekenmeester”, zijn aanname van
jaarlijks 360–400 miljoen aan
bonussen met 25 vermenigvuldigt,
zodat dat per apotheek in de laatste
kwart eeuw een bedrag van 1,7
miljoen zou zijn geïncasseerd. “Dit
geldt wordt uitgegeven om duur-
dere medicijnen dan nodig te
verstrekken”, aldus de free lance
wetenschapper en journalist.
Onder adstructie van “directeuren
van verpleeghuizen” beweert hij
dat apothekers duurdere genees-
middelen dan nodig afleveren en in
één adem komt dan nog de
vermelding dat apothekers bij het
FTO een flinke vinger in de pap
hebben. Inmiddels heeft de KNMP
Trouw benaderd om haar kant van
de zaak te belichten.

Ook al wint de KNMP deze
zaak, het lijkt er op dat ze met Van
der Hoeven nog niet klaar is ●

F.J. Venema

“Apothekers verzwegen meer dan twee miljard gulden aan

inkomsten”, aldus journalist L.F.M. van der Hoeven in De

Belastingbetaler. Dit soort uitspraken gaat de KNMP te ver. 

Twee geneesmiddel-
informatiefolders herzien

De tekst van de geneesmiddel-
informatiefolders voor Hydrocor-
tison-crème/zalf (nr. 7) en voor
Tijm-stroop (nr. 261) is herzien. 
De inhoud van deze folders is op
belangrijke punten gewijzigd zodat
het is aan te bevelen de oude folder
te vervangen door de nieuwe folder.

Vanaf 1 december 1997 zijn de

nieuwe teksten uitgegeven op
KOMBI/rom. De nieuwe folder-
blokken zijn vanaf heden te
bestellen bij de afdeling
Administratie van de KNMP ●
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