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Overeenkomst ter vervanging  
(Statuut farmaceutisch-technisch assistent) 
 

 

Tussen: 

 

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

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

werkgever 

 

en  

 

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

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

farmaceutisch-technisch assistent, 

 

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

hoedanigheid van..................... in het kader van een overeenkomst ter vervanging. 

 

Art. 2. - De tweede ondergetekende wordt aangeworven met het oog op de vervanging van (dhr, 

mevr., juffr.)........................... die afwezig is omwille van............................
1
. 

 

Art. 3.  

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

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

uur per week en het uurrooster is: 

 Variabel: zie bepalingen voorzien in het arbeidsreglement 

 Vast en de uren van tewerkstelling zijn als volgt vastgesteld
2
 

 

 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
 Bijvoorbeeld: ziekte, zwangerschap, ongeval, jaarlijkse vakantie …. Maar NIET staking, Lock-out … 

2
 Scrhrappen wat niet past. 
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Art. 4. - Onderhavig contract eindigt op de laatste werkdag van de week waarin de vervangen 

werknemer het werk hervat. (zie bijlage) 

Voor alle andere gronden tot beëindiging van de overeenkomst en eveneens wanneer het 

onderhavige contract wordt gesloten voor een duur van meer dan twee jaar gelden de normale 

modaliteiten inzake opzegging. 

 

Art. 5. – Het brutoloon bedraagt .......................€.  Dit loon is aan het indexcijfer der consumptieprijzen 

gebonden 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. 6. – Bij ziekte of ongeval is de werknemer verplicht de werkgever of zijn aangestelde onmiddellijk, 

en indien mogelijk telefonisch vóór negen 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. 7. - De farmaceutisch-technisch assistent-vervanger verklaart de wettelijke voorwaarden ter 

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

wetgeving op de arbeidsovereenkomsten. 

 

Art. 9. - 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..............................., de........................ 

 

 

Handtekening  Handtekening 

Gelezen en goedgekeurd
3
 Gelezen en goedgekeurd 

werknemer  werkgever 

                                                      

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

 

Werkhervatting 

Bij de beëindiging van de overeenkomst ter vervanging, mogen de vervangen persoon en de 

vervanger gedurende enkele dagen gezamenlijk werken in de officina.  Deze periode moet redelijk zijn 

en worden gerechtwaardigd door de tijdspanne noodzakelijk om de overdracht van de 

werkzaamheden te regelen. 

 

De overeenkomst kan bijgevolg volgende clausule bevatten : “De vervangingsovereenkomst eindigt 

......... dagen na terugkeer van de te vervangen werknemen.” 

 

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 belast. 

 

 

 

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

 

 

Te..............................., de........................ 

 

 

 

 

 

Handtekening  Handtekening 

Gelezen en goedgekeurd
4
 Gelezen en goedgekeurd 

werknemer  werkgever 

 

 

 

                                                      

4
 De woorden “gelezen en goedgekeurd” moeten eigenhandig geschreven worden. 


