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 een uitgebreide dienstverlening
 een gevarieerde en proactieve beroepsontwikkeling
 een optimale vertegenwoordiging in beleidsorganen en netwerken van zorgverstrekkers.

Welkom bij JongBAF!
Ben je laatstejaarsstudent of pas afgestudeerd?
Dan ben je ook heel welkom bij JongBAF! Jong BAF
is een werkgroep van jonge apothekers voor jonge
apothekers, gesteund door het BAF-team.
We bieden interessante workshops, infoavonden en
af en toe een ontspannende netwerkactiviteit. De
werkgroep zoekt nieuwe collega’s met jonge en frisse
ideeën! We zijn benieuwd naar jouw vragen en noden
als startend apotheker! Zo kunnen we nog meer de
juiste info en diensten aanbieden. We willen ook onze
JongBAF-kalender opfrissen met nieuwe activiteiten.
En daarvoor hebben we jouw input nodig! We overleggen een paar keer per jaar. Ook die overlegmomenten
zijn boeiend en gezellig!

Interesse? Mail dan nu meteen naar: info@baf.be of
bel naar 016 23 88 19.
Enkele voorbeelden van specifieke activiteiten voor
jongere collega’s:
 Cursus medisch Frans of Engels
 Infoavond over overname van apotheken
 Start to improve: in kleine groep discussiëren over
topics die je aanbelangen
 Een filmpremière
Maar er is meer…

Word gratis lid van BAF!
Ben je laatstejaarsstudent of maximum één jaar afgestudeerd? Dan kan je gratis lid worden van BAF! Even
registreren op www.baf.be en klaar!
Vanaf dan kan je gratis deelnemen van BAFactiviteiten en krijg je alle uitnodigingen én onze
digitale nieuwsbrief automatisch in je mailbox. Zo
hoef je niks te missen!
Bovendien geniet je als BAF-lid nog van tal van
andere voordelen:
 Via de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief blijf je
op de hoogte van de meest recente nieuwtjes in
de sector, van activiteiten, projecten en beroepsontwikkeling.
 Onze helpdesk beantwoordt je vragen:
-- over sociale wetgeving: Bv. ‘Ik ben pas afgestudeerd. Op hoeveel jeugdverlof heb ik
recht?’ Of ‘Ik start weldra in apotheek X. Wat
moet er zeker in mijn contract staan?’ Of ‘Een
vergoeding voor verplaatsingsonkosten, is dat
verplicht?’
-- Over terugbetaling: ‘Is product X nog op attest
of mag ik zonder attest afleveren?’
-- Over bandagisterie: ‘Ik kreeg een weigering
van het ziekenfonds. Wat is de reden?’
-- Juridische vragen: ‘Geneesmiddel X, hoe moet
dit voorgeschreven zijn?’
-- Wetenschappelijke vragen: ‘Wat is de samenstelling van bereiding X?’

 Je neemt gratis deel aan infoavonden, vormingen en af en toe ook een ontspannende netwerkactiviteit. Een overzicht vind je in de BAF-agenda
op www.baf.be.
 Je kan deelnemen aan groepsaankopen (bv.
boeken). Zo betaal je een stuk minder!
 Interesse in een website voor je apotheek? De
eerste pagina kan je gratis laten maken.
 En je geniet een voordeeltarief voor:
-- het ophalen van grondstoffen en papier
-- het ijken van de balansen
-- het registreren van de domeinnaam en de
hosting van je website.
Daarnaast begeleiden we je ook bij het overnemen en
overlaten van een apotheek en ondersteunen we je
bij overplaatsingsdossiers.
Genoeg over BAF en JongBAF. Je hebt het al lang
door: je bent hier meer dan welkom! Jij wil nu
vooral weten wat je moet doen om te kunnen starten? Wel, dat kom je nu allemaal te weten! Heb je
hierna nog vragen? Mail naar info@baf.be of bel
016 23 88 19.
Succes!
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1 Laat je voorlopig attest van diploma viseren
Je krijgt je visum via een gecentraliseerde procedure
van de FOD Volksgezondheid. Je moet dus niet langer
naar de Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC)
gaan.
Na de proclamatie bezorgt je universiteit de lijst van
nieuw gediplomeerde apothekers elektronisch en
rechtstreeks aan de FOD Volksgezondheid.

Na het toekennen van het visum zal de FOD op zijn
beurt de nodige gegevens overmaken aan de Orde
der Apothekers. Je krijgt je visum per post op je domicilieadres. Je moet je wel nog inschrijven bij de Orde
der Apothekers en je RIZIV-erkenningsnummer aanvragen.
Specifieke vragen hierover? Bel naar 02 524 9797 of
mail naar: info@gezondheid.belgie.be.

2 Schrijf je in bij de Provinciale Orde der Apothekers
Wil je als apotheker aan de slag? Dan moet je je eerst
inschrijven bij de Orde der Apothekers.
Welke documenten heb je nodig?
 een getuigschrift van goed gedrag en zeden. Dat
vraag je aan je gemeentebestuur.
 een kopie van je identiteitskaart (recto-verso)
 het voorlopig attest van je diploma of, als je het al
hebt, je diploma zelf.
Wat moet je doen?
 Je schrijft je in bij de provinciale orde in de provincie waar je gedomicilieerd bent.
 Ben je titularis van een apotheek? Dan moet je inschrijven in de provincie waar de apotheek gevestigd is.

 Ben je langer dan een maand adjunct of plaatsvervanger in een andere provincie? Dan moet je
dat ook melden aan de Orde in de provincie van
de apotheek.
De Orde waakt erover dat je je beroepsplichten na
komt en waarborgt het algemeen belang van patiënten.
Ben je opgenomen in de tabellen van de Orde? Dan
kan de Orde je oproepen en je sancties geven indien
nodig. Sancties variëren van een gewone waarschuwing tot een eventuele schorsing.
Meer informatie, openingstijden en contactgegevens
vind je op www.ordederapothekers.be.

3 Vraag een RIZIV-erkenningsnummer aan
Ga je werken als titularis, adjunct of plaatsvervanger
in een publieke officina, een ziekenhuisofficina of een
klinisch labo? Of loop je stage tijdens je specialisatiejaar? Dan moet je een RIZIV-erkenningsnummer
aanvragen en toetreden tot de conventie. Het RIZIVerkenningsnummer is persoonlijk. Het behoort dus
niet tot de apotheek waar je werkt. Het is ook onafhankelijk van het soort contract dat je hebt. Dus ook bij
een studentenjob heb je dat nodig.
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Treed je toe tot de RIZIV-conventie, dan ga je akkoord
met de derdebetalersregeling en met het naleven van
de RIZIV-richtlijnen, onder andere voor vaste prijzen
en marges voor geneesmiddelen. Je patiënten genieten zo van de voordelen van de (verplichte) ziekteverzekering en het RIZIV betaalt de ziektekosten aan de
patiënt terug. En je vergoeding als aangesloten zorgverstrekker wordt gegarandeerd.

Hoe kan je toetreden tot de conventie?
Je moet twee documenten invullen:
 Een bewijs van inschrijving bij de Orde der
Apothekers van jouw provincie.
 Het individueel lidmaatschap (document P96)
dat jijzelf ondertekent. Ben je provisor, adjunct of
plaatsvervanger? Dan moet de eigenaar van de
officina de conventie mee ondertekenen, ongeacht
of de eigenaar apotheker is of niet.
Je stuurt één exemplaar ondertekend naar het RIZIV.
Na aansluiting krijg je van het RIZIV dan jouw RIZIVerkenningsnummer.
De documenten om je te conventioneren kan je
aanvragen op dit adres:
RIZIV / Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling sociaal statuut apothekers - 4de verdiep
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel
Tel. 02 739 78 33 van 9.00 uur tot 12.00 uur

Ben je geconventioneerd en werk je minstens halftijds in een officina?
Dan stort het RIZIV jaarlijks een bedrag op een verzekeringscontract voor rente, pensioen of een kapitaal in geval van rust, overlijden en/of invaliditeit. Dat
is ter compensatie voor het toepassen van de derdebetalersregel.
Door het RIZIV-statuut keert het RIZIV jou als geconventioneerd apotheker jaarlijks een bedrag uit. Om je
een idee te geven… Het uitbetaalde bedrag bedroeg
in 2013 tussen de € 1.394,98 en € 2.789,95, afhankelijk
van het aantal gepresteerde uren.
Om je aanvullend pensioen te verhogen, kan je ook
zelf een bedrag bijstorten. Dat is fiscaal aantrekkelijk.
Voor meer info kan je vrijblijvend terecht bij Curalia,
www.curalia.be.

4 Vraag een erkenningsnummer
bandagisterie aan
Het erkenningsnummer is persoonlijk. Het is dus niet
eigen aan de apotheek waar je werkt.
Wil je een erkenning voor bandagisterie? Dan moet
je dit schriftelijk aanvragen bij het RIZIV. Bij deze aanvraag voeg je een getuigschrift dat wordt afgeleverd
door een erkende apotheker-bandagist (best jouw
stagemeester). Het getuigschrift vermeldt dat je onder
het toezicht van een erkende apotheker-bandagist
6 maanden stage hebt gelopen.
Het RIZIV stuurt je dan een erkenningsnummer en een
formulier om de conventie te ondertekenen. Stuur
dit zeker terug naar het RIZIV! Je bent pas in orde als
je erkenningsnummer begint met 6. Dat is als je de
conventie ondertekend hebt en je je ertoe verbindt de
geldende wetgeving te respecteren.

Adres RIZIV
R.I.Z.I.V.
Dienst Geneeskundige Verzorging
Afdeling Bandagisten
Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel
Tel. 02 739 78 33 van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Wil je meer info of heb je vragen hierover?
Bel naar de BAF-Tariferingsdienst: 016 23 88 19.
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5 Sluit een verzekering beroepsaansprakelijkheid af
Als apotheker ben je verantwoordelijk voor schade
aan derden bij:

Je moet deze verzekering afsluiten bij een verzekeringsinstelling. Je kan bv. Curalia contacteren:

 het uitoefenen van je beroep. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die je aflevert en bereidt.
 het uitbaten van een officina, bv. bij ongevallen in
de apotheek, brand of glasbreuk.

Archimedesstraat 61
1040 Brussel
Tel. 02 735 80 55
E-mail: info@curalia.be
www.curalia.be

6 Heb je een vraag over sociale wetgeving?
Je loon
Bron: www.apb.be
Hoeveel ga je verdienen als je start met werken? We
geven je de indicatieve barema’s voor apothekers (PC
313 – 1 juni 2013). Zo heb je een alvast een idee.
Anciënniteit in
de sector

Adjuncten

Provisoren

Zonder ervaring

€ 2.613,55

€ 2.894,56

6 maanden

€ 2.738,43

€ 3.050,68

1 jaar

€ 2.894,56

€ 3.206,82

Vakantiewerk
Bron: www.vacature.be, www.jobat.be
 Studeer je nog?
Per kalenderjaar mag je als jobstudent maximaal
50 dagen werken. Die mag je vrij bepalen.
 Studeer je in juni af?
Dan kan je nog tot en met 30 september van het
jaar waarin je je diploma behaalt, werken met een
studentenovereenkomst en genieten van de solidariteitsbijdrage.
Maar: studentenarbeid mag geen verdoken proefperiode van een gewone arbeidsovereenkomst
zijn! Word je na je vakantiewerk aangeworven
voor dezelfde functie, dan moet je werkgever je
statuut aanpassen en normale bijdragen betalen
op de tewerkstelling tijdens de vakantieperiode.
 Afgestudeerd?
Dan mag je tot eind september van het jaar van afstuderen een vakantiejob doen.
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Jeugdvakantie
Bron: www.vdab.be
 Ben je jonger dan 25? Heb je in je afstudeerjaar
minstens 1 maand gewerkt als loontrekkende?
Dan heb je het jaar daarop recht op jeugdvakantie.
-- Jeugdvakantiedagen zijn ter aanvulling van je
onvolledige recht op gewone betaalde vakantie. Zo heb je toch 4 weken betaalde vakantie.
-- Voor de jeugdvakantiedagen krijg je een uitkering. Die wordt betaald door de werkloosheidsverzekering.
-- Wil je jeugdvakantie nemen? Dan moet je
die wel eerst aanvragen. Je vindt alle info op
www.rva.be.

7 Hoe zit dat met verplichte navorming?
Sinds 1 januari 2015 moet elke actieve officina-apotheker (titularis, adjunct of vervanger) vorming volgen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deeltijds
en voltijds actieve collega’s. Er is een breed aanbod.
Je moet 60 vormingspunten behalen tegen eind 2017.
Dat betekent gemiddeld 20 vormingspunten per jaar.
Dat kan door een opleiding te volgen of te geven. Dat
gemiddelde van 20 punten moet je behalen ‘op basis
van een periode van 3 jaren, met een evenwichtige
verdeling over die 3 jaren’. Je kan dus een achterstand
of tekort in het ene jaar goedmaken in een volgend.
Welke vorming komt in aanmerking?
Er zijn 3 domeinen:
A. Farmaceutische wetenschappen: zoals farmacotherapie en geneesmiddelenkennis
B. Farmaceutische zorg: zowel basis als voortgezette
farmaceutische zorg

C. Gezondheid en samenleving: bijvoorbeeld farmaco-economie, sociale wetenschappen, wetgeving
en deontologie.
Je moet minstens 16 vormingspunten halen in de
domeinen A en B. Maximaal 8 punten mag je behalen
via e-learning, minimum 12 punten via persoonlijke
aanwezigheid.
Ben je pas afgestudeerd en start je met werken in
de loop van het jaar?
Dan moet je geen totaal van 20 punten meer behalen.
Je volgt dan best pro rata de nodige vormingen om
in regel te zijn. Een voorbeeld: Je start met werken op
1 september. Dan moet je 4/12 van de vormingspunten behalen, dus 1/3 = 7 punten.
Alle info en een actueel vormingsoverzicht vind je op
www.vormingapothekers.be en op www.baf.be.

8 Wat als je als titularis gaat werken?
Contacteer BAF: info@baf.be of bel naar 016 23 88 19. We helpen je graag met het vervullen van de nodige formaliteiten.

9 Wat als je niet meteen een job vindt?
Ga naar www.baf.be.

Daarnaast zijn er de traditionele kanalen:

In het menu links kan je onder de rubriek ‘U zoekt’ een
zoekertje plaatsen of zoeken in de lijst.

 Farmaceutische groothandels, bijvoorbeeld:
www.febelco.be
www.belmedis.be
www.pharmabelgium.be
 Inschrijven bij de RVA (www.rva.be)
 Inschrijven bij de VDAB (www.vdab.be). Let wel:
Er is een wachttijd vooraleer je een werkloosheidsuitkering krijgt.

Of registreer je gratis op www.apotheekzoektapotheker.be, vul je agenda en je voorkeuren in of kijk in de
zoekertjes naar een geschikte aanbieding!
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10 Contacteer BAF en JongBAF!
Brabants Apothekers Forum
BAF - JongBAF
Kon. Leopold-I-straat 24 - 3000 Leuven
Tel. 016 23 88 19 of 016 22 73 70
E-mail: info@baf.be
www.baf.be
Like, volg en share ook onze Facebookpagina!

