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Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) 
 

 

 
Tussen: 

 

de heer/mevrouw ........................................................................................................................................ 

wonende  .................................................................................................................................................... 

werkgever 

 

en  

 

de heer/mevrouw. ....................................................................................................................................... 

wonende  .................................................................................................................................................... 

farmaceutisch-technisch assistent, 

 

werd overeengekomen wat volgt : 

 

Art. 1. - De eerste ondergetekende werft de tweede ondergetekende aan vanaf .......................in de 

hoedanigheid van farmaceutisch-technisch assistent. 

De werkgever houdt zich het recht voor de werknemer in te zetten voor andere werkzaamheden, 

volgens de noodwendigheden van de onderneming. 

 

Art. 2. –  

De tweede ondergetekende wordt voltijds aangeworven.  Het uurrooster wordt hieronder bepaald. 

De tweede ondergetekende wordt deeltijds aangeworven. De wekelijkse arbeidsduur bedraagt …… uur 

per week en het werkrooster is: 

 Variabel: zie bepalingen voorzien in het arbeidsreglement 

 Vast: de uren van tewerkstelling worden als volgt vastgesteld1 

 

 voormiddag  namiddag 

maandag : van  ..........................tot  ............................. en van  ....................... tot ..................................... 

dinsdag: van  .............................tot  ............................. en van  ....................... tot ..................................... 

woensdag: van  .........................tot  ............................. en van  ....................... tot ..................................... 

donderdag: van ..........................tot  ............................. en van  ....................... tot ..................................... 

vrijdag: van  ...............................tot  ............................. en van  ....................... tot ..................................... 

zaterdag: van  ............................tot  ............................. en van  ....................... tot ..................................... 

 

 

 

                                                      

1 Schrappen wat niet past. 
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De werkgever behoudt zich het recht voor deze uurregeling te wijzigen volgens de noden van de 

apotheek.  Hij brengt de tweede ondergetekende zo snel mogelijk op de hoogte van zijn beslissing2. 

 

Art. 3. - Het bruto maandloon bedraagt …….....  EUR  

Dit loon is gebonden aan het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de modaliteiten bepaald door 

het P.C. 313. 

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de eventueel toegekende extra legale voordelen geen deel 

uitmaken van de bezoldiging, maar dat zij het kenmerk behouden van giften die steeds kunnen worden 

ingetrokken. 

 

Art. 4.- Het loon zal uitbetaald worden op het einde van de maand waarop de prestaties betrekking 

hebben. 

Het loon wordt op volgende wijze  uitbetaald door storting op post of bankrekeningnr 

.................................... 

 

 

Art. 5. – Onderhavig contract wordt gesloten voor bepaalde duur. Het eindigt op …………. , zonder 

opzegging of opzeggingsvergoeding.  

 

Art. 6. – De partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden vóór het verstrijken van de 

termijn is gehouden de andere partij een vergoeding te betalen, die gelijk is aan het bedrag van het loon 

dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van 

het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden 

genomen indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten. 

 
In afwijking van paragraaf 1, kan elke partij de overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan 

vóór het verstrijken van de termijn zonder dringende reden beëindigen tijdens de eerste helft van de 

overeengekomen duurtijd en zonder dat de periode waarin opzegging mogelijk is zes maanden kan 

overschrijden, mits naleving van de opzeggingstermijnen bepaald in artikel 37/2 van de wet van 3 juli 

1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

 

De partij die de vóór het verstrijken van de termijn, tijdens de eerste helft van de overeengekomen 

duurtijd van de overeenkomst en zonder dat de periode van zes maanden is overschreden, beëindigt 

zonder dringende reden en zonder inachtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in het eerste 

lid, is gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon dat overeenstemt 

met hetzij de duur van de opzeggingstermijn bepaald in het eerste lid, hetzij het resterende gedeelte 

van die termijn 

 

                                                      

2 CAO 30.11.2009 
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Art. 7. – Bij ziekte of ongeval is de werknemer verplicht de werkgever of zijn aangestelde onmiddellijk, 

en zo mogelijk telefonisch vóór ... uur, te verwittigen, en hem de duur van de ongeschiktheid mee te 

delen. Daarenboven zal de werknemer het medisch attest versturen of afgeven binnen de twee 

arbeidsdagen na aanvang van de ongeschiktheid. 

Dezelfde verplichtingen rusten op de werknemer ingeval van verlenging van de ongeschiktheid. 

Herhaald verzuim deze documenten over te maken kan als een dringende reden worden beschouwd. 

 

Art. 8. - De farmaceutisch-technisch assistent verklaart een exemplaar te hebben ontvangen van het 

arbeidsreglement van de onderneming.  Dit arbeidsreglement maakt integraal deel uit van onderhavig 

contract. 

 

Art. 9. - De farmaceutisch-technisch assistent verklaart de wettelijke voorwaarden te vervullen, die nodig 

zijn om het beroep te mogen uitoefenen. De farmaceutisch-technisch assistent respecteert de 

reglementering inzake de volksgezondheid, de Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische 

Praktijken alsook het kwaliteitshandboek volgens de richtlijnen van de apotheker. 

 

Art 10. – De in deze overeenkomst niet bepaalde modaliteiten worden geregeld overeenkomstig de 

wetgeving op de arbeidsovereenkomsten. 

 

 
Art. 11 - Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om 

uitspraak te doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst. 

 
In dubbel opgemaakt, waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben. 

 te...................op............... 

 

 

 

Handtekening Handtekening 

Gelezen en goedgekeurd3 Gelezen en goedgekeurd 

werknemer werkgever  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 De woorden “gelezen en goedgekeurd” moeten eigenhandig geschreven worden door de partijen. 
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Bijlage farmaceutisch-technisch assistent 

 

 

Verplichtingen van de farmaceutisch technisch assistent: 

 

De farmaceutisch-technisch assistent verklaart de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 5 februari 

1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van 

farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze 

laatste door een apotheker kan worden, te vervullen. 

 

In dubbel opgemaakt, waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 te...................op............... 

 

 
Handtekening Handtekening 

Gelezen en goedgekeurd4 Gelezen en goedgekeurd 

werknemer werkgever  

 

 

Vertrouwelijkheidsverklaring – Farmaceutisch technisch assistent 

 

Ondergetekende 

 

 .................................................................................................................................................................... 

 

farmaceutisch technisch assistent, werkzaam in de apotheek  

 

 .................................................................................................................................................................... 

 

verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de privé - gegevens die hem werden toevertrouwd in het 

kader van zijn functie, te eerbiedigen, overeenkomstig de verschillende reglementeringen en de wet van 

                                                      

4 De woorden “gelezen en goedgekeurd” moeten eigenhandig geschreven worden door de partijen. 
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8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

 

Datum, plaats en handtekening:  
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