
Provisoraatscontract (vervanging) 
(Apotheker-titularis  NIET-EIGENAAR) 
 

 

Tussen enerzijds 

 

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

wonende te ................................................................................................................................................. 

hierna genoemd “eerste ondergetekende” of “werkgever” 

 

en anderzijds 

 

de heer/mevrouw ...................................................................................................................... apotheker, 

wonende te ................................................................................................................................................. 

hierna genoemd “tweede ondergetekende”, “werknemer”, “apotheker-titularis” of “provisor”, 

 

werd overeengekomen wat volgt: 

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

hoedanigheid van apotheker-titularis van de apotheek die gevestigd is te............................. met als 

A.P.B.-stamnummer in het kader van een vervangingsovereenkomst.  

 

De werknemer wordt belast met de taken die vermeld staan in het kwaliteitshandboek. De werknemer 

verklaart hiervan een kopij te hebben ontvangen. 

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

mevr., juffr.)........................... (Zie bijlage) 
 
Art. 3. –  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 uurrooster is:  

 Variabel: zie bepalingen voorzien in het arbeidsreglement  

 Vast: de uren van tewerkstelling zijn 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 ..................................... 

                                                      
1 Schrappen wat niet past. 



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

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

 
Art. 4. –  Onderhavig contract eindigt de laatste werkdag van de week waarin de vervangen 

werknemer het werk hervat. (zie bijlage)  

De apotheker-titularis van de officina staat in voor de continuïteit van de zorgverstrekking bij de 

beëindiging van de overeenkomst. 

Voor alle andere gronden tot beëindiging en eveneens wanneer de duur van het onderhavige contract 

meer dan twee jaren bedraagt gelden de normale modaliteiten inzake opzegging.  

 
Art. 5. - Elke dringende reden kan aanleiding geven tot een onmiddellijke beëindiging van de 

overeenkomst.  Worden onder meer beschouwd als dringende reden, afgezien van de niet uitvoering 

der verplichtingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, de veroordeling van één der 

partijen wegens inbreuk op de wetgeving op de geneeskunst en de definitieve veroordeling van de 

apotheker-titularis, op grond van de deontologische regels van de Orde der Apothekers, waarbij 

minstens de tijdelijke schorsing wordt uitgesproken. 

 
Art. 6. – Het brutoloon van de apotheker-titularis bedraagt ...............................€ per maand.  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 extralegale voordelen 

geen deel uitmaken van de bezoldiging, maar dat zij het kenmerk behouden van giften die steeds 

kunnen worden ingetrokken.   

Indien de apotheker-titularis wordt vergoed volgens de barema’s van het PC 313, ontvangt hij voor de 

wachtdienst een bijkomende vergoeding volgens de modaliteiten bepaald in artikel 7 van onderhavige 

overeenkomst. 

 
Art. 7. - De apotheker - titularis moet deelnemen aan de wachtdienst.. In het geval hij moet 

overnachten in het gebouw waar de officina gevestigd is, moet de eerste ondergetekende zorgen voor 

behoorlijk logies. De eerste ondergetekende moet alles in het werk stellen om te verzekeren dat de 

wachtdienst onder optimale omstandigheden kan verlopen. De apotheker - titularis ontvangt een 

vergoeding van .................... € per wachtdienst (nacht van .... tot ....) en ...................€ (weekend en 

feestdagen van  ............. tot ..........), behalve indien de vergoeding reeds vervat ligt in de vergoeding 

zoals overeengekomen in artikel 6 van onderhavige overeenkomst. 

 
Art. 8. - 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. 

 
Art. 9. - De tweede ondergetekende gaat de verbintenis aan : 

 de officina met ijver en toewijding te beheren; 

 geen enkele activiteit aan de dag te leggen die de goede faam van de officina in het gedrang 

kan brengen; 

 de wetgeving op de geneeskunst en de regels van de beroepsplichtenleer stipt in acht te 

nemen en ze te doen naleven door alle personen die in de officina tewerkgesteld zijn of 

hiermee op enige wijze iets te maken hebben; 

 de vereisten inzake een kwalitatief hoogstaande dienstverlening zoals vastgelegd in de Gids 

voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken en in het Kwaliteitshandboek na te leven. 

 

Art. 10. - De werknemer is verplicht de richtlijnen, die hem zijn opgelegd door de werkgever, na 
te komen zonder dat deze echter afbreuk mogen doen aan zijn wettelijke en deontologische 
verplichtingen. De werknemer behoudt zijn onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep. 

De eerste ondergetekende verbindt er zich toe een officina ter beschikking van de provisor te stellen 

die strookt met de wettelijke eisen en met de beroepsnoodwendigheden, met inbegrip van het 

materiaal en de wetenschappelijke en professionele documentatie die nodig zijn voor een behoorlijke 

uitoefening van het beroep. De chemische en daarmee gelijkgestelde producten moeten van goede 

kwaliteit zijn en voldoen aan alle wettelijke vereisten. De apotheker-titularis mag weigeren producten 

van twijfelachtige herkomst en/of kwaliteit te gebruiken. 

 
Art. 11. - De eerste ondergetekende verbindt er zich toe aan de apotheker alle briefwisseling 

betreffende de farmaceutische activiteiten, en meer bepaald, de wetenschappelijke en 

beroepstijdschriften, de mededelingen van de beroepsverenigingen en laboratoria, de 

bekendmakingen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

(FAGG), van de Orde der Apothekers, van de producenten, van de groothandelaars, en welke 

gelijkaardige mededelingen ook, over te maken. 



De eerste ondergetekende gaat de verbintenis aan zich niet te verzetten tegen de aansluiting van de 

apotheker-titularis bij een beroepsvereniging, noch tegen de nakoming van de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen. Hij betaalt de bijdragen aan de Algemene Pharmaceutische Bond. 

 
Art. 12 - De eerste ondergetekende zal zijn burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren. De werkgever 

zal steeds de beroepsaansprakelijkheid van de medewerkers  - personeelsleden verzekeren. Het is 

echter aangeraden dat de werknemer zich ook verzekerd in eigen naam. 

 

 

Art. 13 - Iedere persoon die in de officina of in de bijlokalen (laboratoria, voorraadkamers,...) werkt 

staat, wat de farmaceutische activiteit betreft, onder het rechtstreeks toezicht van de verantwoordelijke 

apotheker-titularis. De apotheker-titularis moet nagaan of zijn medewerkers-apothekers voldoen aan 

de wettelijke vereisten om de farmacie uit te oefenen (cfr. art. 55 Code van Farmaceutische 

Plichtenleer). De apotheker-titularis moet nagaan of het personeel voldoet aan de wettelijke vereisten 

en over de nodige beroepsbekwaamheden beschikt voor de uitoefening van zijn functie (cfr. art. 64 

Code van Farmaceutische Plichtenleer). 
 
Art. 14 - De eerste ondergetekende verbindt er zich toe geen geneesmiddelen af te leveren of er de 

aflevering van toe te staan indien er geen apotheker in de officina aanwezig is. De sleutels van de 

kasten die toxische of verdovende middelen bevatten, worden aan de provisor overhandigd.  De 

provisor mag de sleutels meenemen wanneer hij de officina sluit en buiten de openingsuren van de 

apotheek heeft niemand toegang tot de lokalen van de apotheek zonder toestemming van de 

apotheker - titularis . 

Elke aflevering buiten de aanwezigheid van een apotheker kan aanleiding geven tot de onmiddellijke 

beëindiging van het contract door de tweede ondergetekende. 

 

Art. 15 - Aangezien de apotheker-titularis wettelijk en deontologisch verantwoordelijk is voor publiciteit 

voor of in de apotheek, gaat de eerste ondergetekende de uitdrukkelijke verbintenis aan de 

uitgevaardigde regels stipt na te leven. 

Elke inbreuk op onderhavig artikel kan de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tot gevolg 

hebben. 

 
Art. 16 - De data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdagen voor feestdagen worden 

gezamenlijk door beide ondertekenaars van onderhavige overeenkomst vastgelegd volgens de 

modaliteiten voorzien door de C.A.O. van 30.11.2009. 

Zo de omstandigheden vereisen dat de officina geopend blijft, gebeurt de aanwerving van een 

plaatsvervangend apotheker door de eerste ondergetekende en op zijn kosten. 

 



Art. 17 – 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 medische 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. 18 - Bij ziekte die door een medisch voorschrift bevestigd wordt, krachtens de wetgeving op de 

arbeidsovereenkomsten, wordt aan de apotheker-titularis de normale vergoeding gedurende de 30 

eerste dagen van zijn afwezigheid uitgekeerd.  

De aanwerving van een apotheker-plaatsvervanger geschiedt door de eerste ondergetekende en op 

zijn kosten. 

De dagen van niet-gewettigde afwezigheid en de door de tweede ondergetekende gevraagde extra-

legale vakantiedagen worden niet vergoed. In het geval van niet-gewettigde afwezigheid gebeurt de 

aanwerving door de eigenaar van een apotheker-plaatsvervanger op kosten van de tweede 

ondergetekende.  De eerste ondergetekende heeft het recht van de tweede ondergetekende de 

werkelijk betaalde kosten van vervanging en de gemiddelde dagelijkse vergoeding te vorderen. 

 
Art. 19. - Indien de arbeidsovereenkomst meer dan 6 maanden na het aanvangen ervan beëindigd 

wordt, zal de apotheker-titularis,  ingaande op het ogenblik waarop hij zijn functie stopzet, noch voor 

zichzelf, noch voor rekening van een derde of via een derde, een officina te beheren of er zijn beroep 

uit te oefenen in een straal van ................km.2, die overeenkomt met de invloedzone van de apotheek. 

Wordt de arbeidsovereenkomst binnen de 6 maanden na het aangaan ervan beëindigd, dan zal dit 

niet- concurrentiebeding geen uitwerking hebben.  

 
Art. 20. - Onderhavig contract geldt onder opschortende voorwaarde tot het ogenblik dat de 

apotheker-titularis alle voorwaarden vervult die hem het recht verlenen het beroep van officina-

apotheker op wettige wijze uit te oefenen. 

 

Verplichtingen van de werknemer: 

 In het bezit zijn van een wettelijk erkend diploma van apotheker; 

 In het bezit zijn van het visum van het diploma dat werd afgeleverd door de FOD 

Volksgezondheid; 

 Ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der apothekers van de provincie waar de apotheker 

zijn verblijfplaats heeft; 

 Ingeschreven zijn bij het RIZIV en een identificatienummer verkrijgen. De tweede 

ondergetekende deelt zijn RIZIV-nummer  mee aan de eerste ondergetekende; 

                                                      
2 Deze clausule wordt voor niet geschreven gehouden  wanneer het jaarlijks salaris 66.406 €/jaar (vanaf 1 januari 2015) niet 

overschrijdt. 



 Toetreden tot de Overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen. 

 

Art. 21 - De in dit contract niet bepaalde modaliteiten worden geregeld overeenkomstig de wetgeving 

op de arbeidsovereenkomsten. 

 
Art. 22. - 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.3 

 

Te................................, op........................... 

 

 

Handtekening  Handtekening 

Gelezen en goedgekeurd4 Gelezen en goedgekeurd 

werkgever   werknemer 

 
  

                                                      
3 Wij vestigen uw aandacht op artikel 72 van de Code van Plichtenleer van de Orde der Apothekers dat stelt dat de  

arbeidsovereenkomst voor advies kan voorgelegd worden aan de Provinciale Raad. 
4 De woorden “gelezen en goedgekeurd” moeten eigenhandig geschreven worden door de partijen. 



Bijlage Provisoraatscontract  
 
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 gerechtvaardigd 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.”  

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

 

Te..............................., op........................  

 

 Handtekening  Handtekening  

 Gelezen en goedgekeurd6  Gelezen en goedgekeurd  

 werkgever  werknemer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Vertrouwelijkheidsverklaring – Apotheker werknemer 

 

 

Ondergetekende  
 

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

 

Apotheker – provisor / adjunct – apotheker / apotheker - vervanger5 

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 meer in 

het bijzonder artikel 458 van het strafwetboek dat apothekers bestraft die geheimen zouden vrijgeven 

die hen worden toevertrouwd, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, artikel 41 van het Koninklijk 

Besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, alsook de code van de 

farmaceutische plichtenleer uitgegeven door de Orde der Apothekers. 

 

 

Datum, plaats en handtekening: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Schrappen wat niet past 


	de heer/mevrouw
	wonende te
	de heer/mevrouw apotheker,
	wonende te

