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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
JUNI 2020 

 

 

BEVEILIGD DOORSTUREN VAN HET TARIFERINGSBESTAND 
NAAR DE TARIFERINGSDIENST 

De softwarehuizen en de TD’s werkten samen met APB, een nieuw protocol uit voor het beveiligd 
doorsturen van de tariferingsbestanden vanuit uw apotheeksoftware naar de tariferingsdienst. 
U zal hiervoor in de komende weken een login en paswoord ontvangen van de TD.  Deze login-
gegevens geeft u in uw softwareprogramma één keer in. De instructies hiervoor ontvangt u van 
uw softwarehuis.  
Voor het aanmaken van het tariferingsbestand zal er niets veranderen. Het betreft enkel een 
nieuw, beveiligd systeem van doorsturen van het bestand. 

 

VERLENGING GELDIGHEID ATTESTEN 

Voor de attesten waarvan de geldigheidsduur na 13/02 en voor 1/06 kwam te vervallen, werd 
eerder de geldigheid automatisch met 3 maanden verlengd. 

Dankzij de CIVARS-toepassing in eHealth kunnen artsen aanvragen tot verlenging van attesten 
indienen vanop afstand (dus zonder fysieke raadpleging door een patiënt). De CIVARS-toepassing 
laat ook toe om een verlenging aan te vragen van maximaal 3 maanden in de toekomst (ten 
opzichte van de dag waarop de aanvraag in CIVARS werd ingevoerd). Hierdoor kan de arts tijdens 
een consultatie de aanvraag tot een verlenging van de machtiging indienen, ook al is deze nog niet 
verlopen. Het is belangrijk dat de arts altijd de einddatum van de geldigheid van de machtiging die 
hij/zij wil verlengen, raadpleegt om er zeker van te zijn dat de begindatum van de verlenging 
correct is.  

Als het voor de arts niet mogelijk is om verlenging te vragen van een attest dat zal vervallen, dan 
wordt het volgende toegepast: 

• Voor alle attesten waarvan de geldigheidsduur vervalt tussen 13 mei en  30 juni 2020, 
wordt de geldigheidsduur verlengd met 3 maanden. 

• Voor de machtigingen type ‘E’ zullen er controles zijn om na te gaan of de hoeveelheden 
die terugbetaald werden tijdens de periode van verlenging van de geldigheid van de 
machtiging evenredig zijn met de duur van de verlenging.   

Blijf dus telkens MyCareNet online raadplegen om het attestnummer op te vragen ! 

 

ZUURSTOFTHERAPIE 

Voor zuurstof en oxyconcentratoren, waarvoor het lopende attest vervalt tussen 13 mei 2020 en 
30 juni 2020, zal dit attest automatisch verlengd worden met 3 maanden en zal dit een 
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terugbetaling van maximaal 9 periodes van 1 maand toelaten. Op die manier kan, indien nodig, 
de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum. 

Onderlinge uitwisselbaarheid van de attesten afgeleverd door de adviserend artsen in het kader 
van zuurstoftherapie : een attest dat gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig 
voor een ander type zuurstoftherapie. Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 april 2020 tot 
het einde van de crisis (een datum nader te bepalen door de Minister van Sociale Zaken). 

Let wel: gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een oxyconcentrator en/of vloeibare 
medische zuurstof is niet toegelaten ! 

 

OFTALMOLOGIE: INTRAVITREALE INJECTIES EYLEA EN 
LUCENTIS 

Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® tot en met 30 juni 2020 kunnen 

afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in 

een privé-centrum).  

 

COVID-19 - WIJZIGING VERGOEDINGSMODALITEITEN VAN 
SPECIALITEITEN VOOR BEHANDELING VAN BEPAALDE 
SCHIMMELINFECTIES 

De terugbetalingsvoorwaarden van enkele antimycotica worden tijdelijk uitgebreid om de 
terugbetaling mogelijk te maken voor de behandeling van bepaalde schimmelinfecties bij COVID-
19 patiënten.  

Voor de open officina betreft het specialiteiten op basis van voriconazole (Vfend®)  en 
posaconazole (Noxafil®). Deze uitbreiding is van toepassing vanaf 1 april 2020 tot het einde van de 
COVID-19-crisis.    

Voor de terugbetaling dient een attest te worden aangevraagd door de behandelende arts. Het 
betreft een terugbetaling in categorie B.   

 

HET ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT VANDAAG: FAQ 

Wat is momenteel de geldigheidsduur van een elektronisch voorschrift? 

Voor elektronische voorschriften is het voor de voorschrijvers nog niet mogelijk om een kortere of 
langere geldigheidsduur dan 3 maanden te bepalen.  De softwareleveranciers zullen hun systemen 
aanpassen en deze functionaliteit zal in de loop van september (en niet later dan 1 oktober) 2020 
werkzaam zijn. 

Momenteel geldt dus de ‘standaard geldigheidsperiode’ van 3 maanden, ongeacht wat mogelijks 
op het bewijs van elektronisch voorschrift (BEV) vermeld staat. Maar de continuïteit van de 
behandeling moet kunnen gewaarborgd blijven, daarom: als op het bewijs van elektronisch 
voorschrift een geldige einddatum geprint is, kan voor deze situaties op basis van het BEV worden 
afgeleverd. Controleer dan in het GDF of het geneesmiddel niet recent werd afgeleverd. 
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Recip-e controleert de geldigheid van voorschriften die sinds 1 november 2019 zijn opgesteld. De 
voorschriften die je van de server kan ophalen, zijn dus in principe allemaal geldig en kunnen 
worden uitgevoerd. 

 
Is de RID-code voldoende ? 

De patiënt kan de apotheker enkel de RID-code van het elektronisch voorschrift bezorgen (zonder 
het papieren bewijs). Dit kan via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De 
overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en 
cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.  
Als de apotheker het voorschrift kan ophalen, kan het geneesmiddel aan de patiënt afgeleverd 
worden en het elektronisch voorschrift kan gearchiveerd worden. Er is noch voor de tarifering, 
noch voor de archivering een papieren bewijs van elektronisch voorschrift nodig. 
 
Wat bij onbeschikbaarheid van eHealth?  

Heeft u door aanhoudende onbeschikbaarheid van de eHealth basisdiensten geen toegang tot het 
elektronisch voorschrift op de server van Recip-e of stelt u een blokkerende fout vast? Dan mag u 
uitzonderlijk de geneesmiddelen afleveren op basis van de informatie vermeld op het bewijs van 
elektronisch voorschrift.  U duidt dit aan op het bewijs van elektronisch voorschrift als een geval 
van overmacht. 
Als de onbeschikbaarheid van de eHealthdiensten slechts kort is, kan u na de aflevering opnieuw 
proberen om het voorschrift op te halen en te archiveren. 
 
Kan de patiënt zijn elektronische voorschriften raadplegen? 

Sinds 16 november 2018 kan de patiënt zijn lopende (nog niet uitgevoerde) elektronische 
voorschriften raadplegen via het portaal Mijngezondheid. 
 
Heeft de apotheker nog steeds de RID-code nodig? 

Ja! Enkel a.d.h.v. de RID-code kan u het elektronisch voorschrift ophalen van de Recip-e server. 
 
Moeten de bewijzen van elektronisch voorschrift aan de tariferingsdienst bezorgd worden? 

Als het elektronisch voorschrift kon opgehaald en gearchiveerd worden, dan is het niet 
noodzakelijk om het bewijs van elektronisch voorschrift aan de tariferingsdienst te bezorgen.  
Eventuele verduidelijkingen of motiveringen, zoals bv. “wegens ontbreken bij leverancier: 
aanpassing na akkoord voorschrijver” moeten elektronisch toegevoegd en gearchiveerd worden.  

Op de voorschriften moet steeds het voorschriftnummer duidelijk vermeld worden. Ook voor de 
bewijzen van elektronisch voorschrift die aan de TD bezorgd worden, vragen we om steeds het 
voorschriftnummer op het document te vermelden. 
 
Wat met voorschriften voor personeel van Defensie en Federale Politie? 

Voor personeel van Defensie en de Federale Politie blijft het officiële gele duplicaat of het blauwe 
afschrift noodzakelijk voor de tussenkomst door deze diensten. 
 
Mag stoma- en incontinentiemateriaal voorgeschreven worden op een elektronisch voorschrift?  

Voor de terugbetaling van stoma- en incontinentiemateriaal is er bij de  eerste aflevering nog 
steeds een papieren voorschrift nodig, gehandtekend door de voorschrijver. Dit voorschrift kan u 
samen met het ingevulde formulier “bijlage 13” aan de tariferingsdienst bezorgen.  

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
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TERUGBETALING VAN STERIELE KOMPRESSEN (TER 
HERINNERING) 

Een doos steriele kompressen die niet is voorgeschreven, kan verkocht worden aan de 

handverkooptarief. Die prijs kunt u zelf bepalen.  

De steriele kompressen op voorschrift vallen onder de regeling van de terugbetaling. 

- Voor actief verzekerden zonder MAF-statuut:  

Doordat de vergoedingsbasis (€ 2,23) lager is dan het remgeld (€ 2,46) zijn steriele kompressen 

voor actieve rechthebbenden niet vergoed.  De apotheker die de conventie ondertekend heeft, 

moet per doos het RIZIV-tarief van 2,23 Euro toepassen bij de verkoop op voorschrift. Er is geen 

RIZIV-interventie. 

- Voor patiënten met voorkeurtarief: 

Het gewone remgeld van 0,64 Euro per doos moet aan de patiënt gerekend worden. De RIZIV-

interventie is 1,59 Euro per doos.  

Echter, wanneer de patiënt recht heeft op MAF, worden deze kompressen voor zowel actief 

verzekerden als rechthebbenden met voorkeurtarief volledig terugbetaald. Het persoonlijk 

aandeel van de patiënt met MAF-statuut is 0 euro, de RIZIV-interventie is 2,23 euro per doos. 

 

GROOT AANTAL PRIJSDALINGEN OP 1 JULI 2020 ! 

In de herfst van 2019 keurde de regering een aantal maatregelen goed om bijkomend te besparen 

op de uitgaven voor geneesmiddelen. Deze nieuwe maatregelen zouden vanaf 1 april 2020 in 

werking treden maar werden uitgesteld naar 1 juli. 

Momenteel is de wet die de inwerkingtreding van de verschillende besparingsmaatregelen (‘old 

drugs cliff’ en andere ‘bijkomende prijsdalingen na 12 jaar’) toelaat nog niet gepubliceerd in het 

Staatsblad, maar alle signalen wijzen erop dat er dit keer geen uitstel meer zal komen (indien de 

wettekst te laat gepubliceerd wordt, zou die met terugwerkende kracht van toepassing zijn). 

Het betreft een heel groot aantal geneesmiddelen dat daalt in prijs door de verschillende 

maatregelen. 

De lijst van deze prijsdalingen vindt u op onze website. 

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 JUNI 2020 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 juni 2020 (hoofdstuk I): 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-73 4130209 BUPROPION TEVA 150 MG 30  TABL GEREG AFGIF  G 18,25 18,25 4,69 2,81 

B-73 4130217 BUPROPION TEVA 150 MG 90  TABL GEREG AFGIF G 35,58 35,58 9,37 5,57 

B-73 4135737 BUPROPION TEVA 300 MG 30  TABL GEREG AFGIF G 28,32 28,32 7,65 4,55 

B-73 4135745 BUPROPION TEVA 300 MG 90  TABL GEREG AFGIF G 58,78 58,78 14,87 8,83 

A-29 4133930 DAILIPORT 0,5MG 100 CAPS PL  G 65,67 65,67 0,00 0,00 

A-29 4133963 DAILIPORT 1 MG  100  CAPS PL G 104,81 104,81 0,00 0,00 

A-29 4133955 DAILIPORT 3 MG  100  CAPS PL G 288,18 288,18 0,00 0,00 

A-29 4133948 DAILIPORT 5 MG  100  CAPS PL G 461,55 461,55 0,00 0,00 

Cx-2 4101697 DESOLINA 20 0,020MG/0,150MG COMP 13 X 21           G 28,86 28,86 24,82 24,82 
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Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-73 4169736 DULOXETINE TEVA GENERICS 30 MG 100  CAPS 
GASTROR 

G 30,57 30,57 8,19 4,87 

B-73 4169744 DULOXETINE TEVA GENERICS 60 MG 100  CAPS 
GASTROR 

G 37,40 37,40 9,81 5,83 

B-289 4182507 MYROSOR 10 MG/10 MG 30  TABL R 25,94 25,94 7,09 4,22 

B-289 4182515 MYROSOR 20 MG/10 MG 30  TABL R 26,17 26,17 7,14 4,25 

B-73 3269602 PAROXETINE SANDOZ 20 MG 100 TABL G 29,91 29,91 8,03 4,78 

B-41 4169371 PRAVASOR 40 MG  28 TABL  G 17,63 17,63 4,47 2,68 

B-41 4169363 PRAVASOR 40 MG  98 TABL G 31,28 31,28 8,35 4,97 

 
De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met 
beperkte geldigheid – type b (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 juni 2020: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-20 4160511 BIKTARVY  50MG/200MG/ 25MG ABACUS 30 
COMP  

 854,24 854,24 0,00 0,00 

A-20 3832763 DARUNAVIR SANDOZ 800MG COMP  30 FL HDPE       G 181,01 181,01 0,00 0,00 

B-343 4160099 ENTRESTO  97MG/103MG  168 COMP                359,92 359,92 15,00 9,90 

B-343 4160107 ENTRESTO 49MG/51MG 168  COMP  359,92 359,92 15,00 9,90 

A-10 4166856 OMNITROPE  5MG/1,5ML ABACUS OPL INJ 
PATROON  5     

 505,45 505,45 0,00 0,00 

B-239 4166856 OMNITROPE  5MG/1,5ML ABACUS OPL INJ 
PATROON  5     

 505,45 505,45 12,10 8,00 

A-10 4166864 OMNITROPE  5MG/1,5ML ABACUS OPL INJ 
PATROON 10     

 1001,52 1001,52 0,00 0,00 

B-239 4166864 OMNITROPE  5MG/1,5ML ABACUS OPL INJ 
PATROON 10     

 1001,52 1001,52 12,10 8,00 

A-10 4165510 OMNITROPE 10MG/1,5ML ABACUS OPL INJ 
PATROON 10     

 1993,70 1993,70 0,00 0,00 

B-239 4165510 OMNITROPE 10MG/1,5ML ABACUS OPL INJ 
PATROON 10     

 1993,70 1993,70 12,10 8,00 

B-134 4148888 POSACONAZOL SANDOZ 100 MG 24 TABL 
GASTRR 

G 364,45 364,45 12,10 8,00 

A-58 4148888 POSACONAZOL SANDOZ 100MG 24  TABL 
GASTRR 

G 364,45 364,45 0,00 0,00 

B-134 4148888 POSACONAZOL SANDOZ 100MG 24 TABL 
GASTRR 

G 364,45 364,45 12,10 8,00 

A-58 4212098 POSACONAZOLE ACCORD 100 MG 24 TABL 
GASTRR 

G 364,45 364,45 0,00 0,00 

 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type e (code ‘E’ 
in het Tarief) vanaf 1 juni 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief 
WIG
W 

A-73 4157665 BARACLUDE 0,5MG ABACUS 30 TABL               343,56 343,56 0,00 0,00 

A-73 4160529 BARACLUDE 1,0MG ABACUS 30 TABL           426,06 426,06 0,00 0,00 

B-281 2650406 CIMZIA 200MG INSP OPL 2 VRGEV 
SPT+2TAMPONS 

 960,97 960,97 12,10 8,00 

B-281 3551751 CIMZIA 200MG OPL INJ 2 VRG.PEN + 2 
TAMPONS  

 960,97 960,97 12,10 8,00 

B-281 3730884 CIMZIA 200MG OPL INJ PATR 2X1ML + 2 
ALC.DOEKJES 

 960,97 960,97 12,10 8,00 

A-20 3832490 DARUNAVIR SANDOZ 600MG  60 TABL  FL 
HDPE    

G 285,50 285,50 0,00 0,00 
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B-356 3641941 DUPIXENT 300 MG 2 VRGV SP 2 ML CONC  
SOL  INJECT 

T 1269,88 1269,88 12,10 8,00 

B-356 3631108 DUPIXENT 300 MG 6 VRGV SP 2 ML CONC  
SOL  INJECT 

T 3790,88 3790,88 12,10 8,00 

B-250 4117784 ETORICOXIB AB 30 MG 28 TABL G 12,67 12,67 2,77 1,66 

B-250 4117792 ETORICOXIB AB 30 MG 98  TABL G 29,30 29,30 7,88 4,69 

B-250 4117826 ETORICOXIB AB 60 MG 98  TABL G 40,81 40,81 10,61 6,31 

B-250 4117859 ETORICOXIB AB 90 MG 98  TABL G 42,80 42,80 11,09 6,59 

B-255 4178919 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ 2 VRGV  PEN       583,20 583,20 12,10 8,00 

B-248 4178919 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ 2 VRGV  PEN    583,20 583,20 12,10 8,00 

B-281 4178919 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ 2 VRGV PEN    583,20 583,20 12,10 8,00 

B-339 4178919 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ 2 VRGV PEN    583,20 583,20 12,10 8,00 

B-248 4178919 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ 2 VRGV PEN    583,20 583,20 12,10 8,00 

A-120 3365103 PRALUENT  75MG OPL INJ 2 VRGV PEN   T 602,18 602,18 0,00 0,00 

A-120 3365129 PRALUENT  75MG OPL INJ 6 VRGV PEN       T 1432,09 1432,09 0,00 0,00 

A-120 3365111 PRALUENT 150MG OPL INJ 2 VRGV PEN T 602,18 602,18 0,00 0,00 

A-120 3365137 PRALUENT 150MG OPL INJ 6 VRGV PEN   T 1432,09 1432,09 0,00 0,00 

 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met onbeperkte 
geldigheid – type d (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 juni 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-89 4182507 MYROSOR 10 MG/10 MG 30 TABL  R 25,94 25,94 0,00 0,00 

A-89 4182515 MYROSOR 20 MG/10 MG 30  TABL R 26,17 26,17 0,00 0,00 

A-45 4169371 PRAVASOR OMHULDE 40 MG 28 TABL  G 17,63 17,63 0,00 0,00 

A-45 4169363 PRAVASOR 40 MG  98  TABL G 31,28 31,28 0,00 0,00 

 

Volgende contraceptiva voor jongeren zijn terugbetaalbaar vanaf 1 juni 2020 :  

CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

4180287 MYLOOP 0,120MG/0,015MG/24H HULPMIDDEL 
VAG.GEBR. 6 

 52,84 52,84 34,84 34,84 

4135224 SLINDA 4 MG 3 x 28  33,94 33,94 24,94 24,94 

4135216 SLINDA 4 MG 6 x 28  57,69 57,69 39,69 39,69 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 JUNI 2020 

De terugbetaling van volgende specialiteiten wordt geschrapt vanaf 1 juni 2020 :  

Crit CNK                                     Benaming 

A-55 1523893 ACICLOVIR MYLAN 800 COMP 35 X 800 MG               

B-135 1523893 ACICLOVIR MYLAN 800 COMP 35 X 800 MG               

A-4 3901725 CREON 20000 300MG MAAGSAPRESIST HARDE CAPS 100     

B-51 3901725 CREON 20000 300MG MAAGSAPRESIST HARDE CAPS 100     

B-56 1169317 DOLZAM AMP  5X2ML 100MG/2ML                        

B-56 1169309 DOLZAM AMP 10X2ML 100MG/2ML                        

B-56 1575364 DOLZAM UNO 200 TABL 28 X 200 MG                    

B-174 3945672 FENTIBEL 200MG CAPS ZACHT 3                        

B-174 3945664 FENTIBEL 20MG/G VAGINALE CREME TUBE 35G+7 APPLIC.  

B-174 3945680 FENTIBEL 600MG CAPS ZACHT 1                        

A-16 0062695 OBRACIN AMP  3X80MG/2ML                            

B-116 0062695 OBRACIN AMP  3X80MG/2ML                            
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PRIJSDALINGEN  

De volledige lijst met prijsdalingen vindt u steeds terug op de BAF website zodra beschikbaar.  

 

STATUUT ‘GOEDKOOP’ OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN 

De officieuze RIZIV lijsten met de “goedkoopste” en de "niet-goedkoopste" kan u vinden op de 
BAF-website, zodra beschikbaar. 

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

Apotheker gezocht 
- Ben je apotheker in hart en nieren en wil je graag provisor worden? Stuur je gegevens en 

vragen door naar apozprov@yahoo.com voor meer informatie. 
- Wij zijn op zoek naar een enthousiaste parttime adjunct-apotheker om onze apotheken in 

Lubbeek of Tienen te versterken.  
Zeker maandagen en zaterdagen, maar we bieden een flexibele uurregeling + mooie 
voorwaarden en overleg is zeker mogelijk.  
De apotheken werken onderling nauw samen en zijn beide moderne dorpsapotheken met de 
nadruk op patiëntvriendelijke service, farmaceutische zorg en dermocosmetica.  
Ben jij een gedreven, gemotiveerde, dynamische en klantvriendelijke apotheker die zelfstandig 
kan werken en houdt van verantwoordelijkheid?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren.  
Dit kan via mail voor Lubbeek: Lubbeek@biopharm.be of 016/20.72.20 of voor Tienen: 
vierdelansier@biopharm.be of 016/81.16.06 

- Voor onze apotheek te Liedekerke zijn we op zoek naar een apotheker(es). Voltijds of halftijds! 
Toffe werksfeer , uren overeen te komen. apotheekdefever@skynet.be – 0473/13.12.29 
 
 

Overname Vlaams-Brabant en Brussel 

- Apotheek over te nemen tussen Aalst en Brussel. Zakencijfer > 2.000.000 euro; 
Goed gelegen, in de buurt van warenhuizen, serviceflats, scholen, verschillende 
dokterspraktijken, kinesisten, tandartsen binnen 500m. Gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Eigen parkeergelegenheid.  
Zowel vast cliënteel als passage 
Interesse? Neem contact op met ons via: vindeenapotheek@hotmail.com  

- Overname apotheek NV centrum stad Vlaams-Brabant 
Wegens pensioenleeftijd over te laten apotheek éénmanszaak. Huur gebouw mogelijk. Geen 
rusthuizen, aanzienlijke stock en cash.    Zakencijfer +/- 700.000.  
Contact : Overname.apoteek@gmail.com 

- Apotheekvestiging voor fusie of overplaatsing (gunstige voorwaarden) 
De apotheekvestiging komt in aanmerking voor een fusie of een overplaatsing naar een locatie 
behorende tot groot-Leuven of een aangrenzende gemeente (Herent, Haacht, Rotselaar, 
Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem of Herent). 
Mogelijks biedt dit een opportuniteit voor het beschermen van uw apotheek tegen 
overplaatsingen binnen de invloedsfeer van uw apotheek. 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:apozprov@yahoo.com
mailto:Lubbeek@biopharm.be
mailto:vierdelansier@biopharm.be
mailto:apotheekdefever@skynet.be
mailto:vindeenapotheek@hotmail.com
mailto:Overname.apoteek@gmail.com
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Eenvoudige en snelle afhandeling mogelijk. Verdere info: A&T Partners nv - Marc Poncelet - 
016/35.52.16 - E-mail: marc.poncelet@atpartners.be    

- Medevennoot gezocht - Apothekeres zoekt gemotiveerde collega('s) om mee te stappen in 
haar verhaal: klassieke zaak, gelegen tussen Brussel en Aalst, 1 mio omzet, nadruk op 
Farmaceutische Zorg, klaarstomen voor de toekomst: volop inzetten op Huisapotheker, 
Thuisgezondheidszorg, Bandagisterie, optimaliseren aankoopbeleid... en dit als mede-eigenaar 
en indien interesse, garantie op toekomstige overname van een zaak die je goed kent.  
Spreekt dit concept jou aan, dan hoor ik het graag op 0472 34 89 15. Reacties van 
geïnteresseerde titularis-eigenaars zijn ook zeer welkom. - 0472 34 89 15 - 
kantoorela@gmail.com  

- Apotheek in Etterbeek (grens St Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek) 
Apotheek zc 500.000 en goede winstmarge te koop als handelsfonds of aandelen. Wijk 
Tongerenstraat/Linthoutstraat. Hele gebouw te huur of te koop, aangenaam cliënteel, 
nl/fr/eng, vlak naast Europaziekenhuis. Geen OCMW, geen rusthuizen. 0497/820.310 

 
Apotheek over te laten in Vlaamse Oostrand Brussel 

• omzet : ± 810 000 EUR 
• marge : ± 225 000 EUR 
• verkoop : 100% aandelen + handelspand 
• geen rusthuis 
• veel parking 
• rijke buurt : mix Belgen en Expats 
• reden : leeftijd 
Contact: Hilde Piens  Email:hilde.piens@hotmail.com 
 
Apotheek over te nemen wegens bereiken pensioenleeftijd in regio Londerzeel 

• omzet +/- 900.000 euro 
• goede commerciële ligging met recent een nieuwe supermarkt in de nabijheid 
• ruime eigen parking 
• overname aandelen 
• apotheekgebouw met woongelegenheid 
• voorkeur verkoop onroerend goed 
• apotheek met groeipotentieel 

Contact: A & T Partners nv - Gunther Eerdekens 
Email: gunther.eerdekens@atpartners.be  Telefoon: 016/35.52.16 
 
Over te nemen: apotheek in deelgemeente van Grimbergen 

• omzet +/- 1.000.000 euro 
• goede commerciële ligging 
• op 50m van hypermarkt 
• overname aandelen 
• handelshuur 
• apotheek met groeipotentieel 
Verdere info: A & T Partners NV - Marc Poncelet 
Tel.: 016/355216  E-mail: marc.poncelet@atpartners.be 
 
Apotheek over te nemen - regio Leuven 

• omzet ca € 900.000 
• handelspand mogelijkheid kopen of huren 

mailto:marc.poncelet@atpartners.be
mailto:kantoorela@gmail.com
mailto:hilde.piens@hotmail.com
mailto:gunther.eerdekens@atpartners.be
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• prijs ligt niet vast 
• overname aandelen niet noodzakelijk, mogelijkheid aankoop handelsfonds afzonderlijk 
Contact: Wim Berteloot 
Email: wim.berteloot@accofisc.be  Telefoon:056/231.889 - 0476/56.06.76 
 
Apotheek regio Sint-Pieters-Leeuw 

• Omzet € 900.000 
• Verkoop 100% aandelen 
• Vraagprijs apotheek € 650.000 
• Geen schulden, belangrijke hoeveelheid cash inbegrepen (> € 250.000) 
• Onroerend goed kan gehuurd of gekocht worden 
• Vraagprijs € 125.000 
• Indien aankoop apotheek én onroerend goed wordt de vraagprijs afgerond naar € 750.000 
Contact: Bart Vingerhoedt 
Email: info@davinci-cf.be  Telefoon:0478/24.88.84 
  
Apotheek te Relegem, Asse 

ZC 610.000 €. Enige apotheek in Relegem; reëel groeipotentieel. Pand met mogelijkheid tot 
uitbreiding. 
Verkoop wegens einde carrière; apotheek met groeipotentieel (aanpassing openingsuren, 
woonuitbreiding, school,…) 
De apotheek is gelegen in Relegem, tussen Asse en Wemmel, aan de rand van Brussel, vlakbij de 
afritten Wemmel en Zellik van de Ring rond Brussel; huisartsen en tandarts in de buurt; 
Contact: Apr. Francine De Smet  Telefoon: 0477/66.90.69 
 
Buiten Vlaams-Brabant en Brussel: 

Apotheek te koop - regio Zuid-West-Vlaanderen 

Vennootschap met 2 apotheken. De apotheken liggen allebei in Zuid West-Vlaanderen. 
Mogelijkheid tot creatie woonst bij de apotheken. 
Gezamenlijke omzet 2.000.000 EUR 
Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon:056/231 882 - 0470/100 731 
 
Aangename apotheek gelegen in een residentieel centrum tussen Gent en Knesselare 

• Omzet € 900.000 
• Verkoop 100% aandelen. 
• Vraagprijs € 675.000 
• Onroerend goed kan gehuurd of gekocht worden. 
• Vraagprijs € 365.000 / huur € 1.150 per maand 
Contact: Bart Vingerhoedt 
Email: info@davinci-cf.be  Telefoon: 0478/24.88.84 
 
Apotheek over te nemen in de regio Edegem-Hove-Kontich-Boechout 

Moderne, volledig uitgeruste apotheek met veel groeipotentieel over te nemen. 
Overnamebudget voorzien van 500.000 euro 
Email: apotheekovertenemen@gmail.com 
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Overname rest van Vlaanderen 

- Apotheek te Geel over te nemen: 
Over te nemen vennootschap (incl. vastgoed). Apotheek werd in 2015 volledig verbouwd 
waardoor ze instapklaar is. Naast de apotheek worden 3 parkingplaatsen gehuurd voor het 
cliënteel.  Omzet 2018: ca. 1.000.000€, Brutowinst 2018: ca. 300.000€  
Geen personeel om over te nemen. Huidige eigenaar is bereid om deeltijds te blijven werken 
of tijdelijk na de overname nog te werken tot ander personeel gevonden wordt.  
Het woongedeelte kan apart verhuurd worden aangezien er geen rechtstreekse toegang is 
vanuit het woongedeelte tot de apotheek.  
Financiële vragen - kantoor Reynders (Annelies of Roland Reynders) - 011/70.20.70 
Andere vragen - 0474/65.77.53  

- Aandelen van apotheekvennootschap over te nemen te Sint-Katelijne-Waver. 
Moderne compleet uitgeruste apotheek met potentieel met uitstekend ligging voorzien van 3 
eigen parkings. Verkoop wegens einde carrière. Apotheek en het pand zijn in uitstekende 
staat, volledig uitgerust en instapklaar. Gelegen aan een drukke invalsweg naar Mechelen, 
dichtbij het AZ Sint Maarten.  
Buurtwinkels, school en zorgverstrekkers binnen onmiddellijke omgeving. 
Omzet ca. €800.000, brutowinst ca. €210.000 
Meer informatie -  patrickvanbrantegem@hotmail.com 

- Goed gelegen apotheek regio Londerzeel-Puurs-Willebroek te koop: 
Rendabele apotheekvennootschap te koop regio Londerzeel-Puurs-Willebroek (aan A12) 
met winkelruimte met bovengelegen duplexappartement (aparte ingang, apart verhuurbaar), 
omzet € 900.000. 
grote publieke ruimte – robot - commercieel gelegen 
Bel/ mail gerust voor meer info: 0476/28.40.14 of overnameapotheek@hotmail.be   

- Apotheek over te nemen in de Noorderkempen. Zakencijfer van ca 930.000 euro. Zeer goede 
procentuele marge en een mooie ligging. De apotheek werd onlangs volledig vernieuwd en 
gerobotiseerd. Grote en functionele handelsruimte. Goede mix van vaste patiënten en 
passage. Geen rusthuis. Het handelspand wordt gehuurd. Meer info via 0496/37.11.82 

- Apotheek over te nemen met veel groeimogelijkheden in een wijk van Torhout.  Recent 
vernieuwd, modern interieur.  Leuke woonst erbij met grote tuin! Voor meer info of cijfers op 
te vragen: mail apotheekgoegebeur@hotmail.com of bel 050/21.19.77 (0497/17.26.68). 

 
Varia 

- Rowa robot te koop - 24/24u buitenautomaat te koop  
Rowa robot te koop. 10m lang en kan tot 15000 stuks producten bevatten. Er is een 
automatisch inlaadsysteem. Robot is 9 jaar oud en in perfecte staat. Verkoop wegens 
overlating apotheek. Prijs te bespreken. Indien interesse geef een seintje op 0473 777 192 of 
via info@movemeon.be 
Bovendien is er een 24u/24u buitenautomaat Magex - 4 jaar oud - met 5 laden over te nemen 
in leasing of aankoop tegen een prijs van 14k€ . Indien interesse contacteer me op 0473 777 
192 of info@movemeon.be 
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