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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
OKTOBER 2020 

 

 

GRIEPVACCINS 2020 

1. Terugbetaling 

Vanaf 1 oktober is er voor de griepvaccins een wijziging van vergoedingscategorie Cs naar 
categorie B. Hierdoor betalen gewoon verzekerden € 5,70 en personen met voorkeurtarief € 7,33 
minder voor hun griepvaccin dan in september. 
 

Crit CNK Benaming PP 
Remgeld 

actief 
Remgeld 

voorkeurtarief 

B-10 4176053 ALPHARIX TETRA OPL INJ VOORGEV.SPUIT  0,5 ML  2020  16,46 4,08 2,45 

B-10 4172672 INFLUVAC TETRA SUSP INJ VOORGEV.SPUIT 0,5ML 2020  16,46 4,08 2,45 

B-10 4185492 VAXIGRIP TETRA SUSP INJ VOORGEV.SPUIT 0,5 ML 2020  16,46 4,08 2,45 

 

Alpharix-Tetra® en Vaxigrip Tetra® zijn geregistreerd voor iedereen boven 6 maanden en Influvac 
Tetra® vanaf 3 jaar. 

Deze griepvaccins worden terugbetaald mits de vermelding van de arts “derdebetalersregeling van 
toepassing” op het voorschrift. 

De griepvaccins komen in aanmerking voor terugbetaling indien voorgeschreven in volgende 
situaties: 

Doelgroep 
HGR 

 4172-672  Influvac Tetra  4176-053  Alpharix Tetra 

4185-492  Vaxigrip Tetra 

 A  Groep 1: 
personen met 
risico op 
complicaties 

Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap 

Patiënten vanaf de leeftijd van 3 
jaar die lijden aan een 
onderliggende chronische 
aandoening, ook indien 
gestabiliseerd: hart-(uitgezonderd 
hypertensie), long-, lever- of 
nieraandoeningen, diabetes en 
andere metabole aandoeningen, 
BMI>35, neuromusculaire 
aandoeningen, hemoglobinopathie 
of immuniteitsstoornissen 
(natuurlijk of geïnduceerd) 

Patiënten vanaf de leeftijd van 6 
maanden die lijden aan een 
onderliggende chronische 
aandoening, ook indien 
gestabiliseerd: hart-(uitgezonderd 
hypertensie), long-, lever- of 
nieraandoeningen, diabetes en 
andere metabole aandoeningen, 
BMI>35, neuromusculaire 
aandoeningen, hemoglobinopathie 
of immuniteitsstoornissen (natuurlijk 
of geïnduceerd) 

Alle personen vanaf 65 jaar 

Personen die in een instelling verblijven 

Voor rechthebbenden vanaf 3 jaar 
tot 18 jaar die een langdurige 
acetylsalicylzuurtherapie 
ondergaan 
 

Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 
maanden tot 18 jaar die een 
langdurige acetylsalicylzuurtherapie 
ondergaan 

Groep 2 Personen werkzaam in de gezondheidssector  

Groep 3 Personen die onder hetzelfde dak wonen als: 
- risicopersonen uit groep 1 
- kinderen jonger dan 6 maanden 

 B  Personen van 50 tot en met 64 jaar 
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 C  Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden 
die onder hetzelfde dak wonen en personen die beroepshalve dagelijks in 
contact komen met levend gevogelte en varkens 

 
2. Gefaseerd vaccinatieplan 

Het FAGG publiceerde op 26 augustus richtlijnen over de distributie, aflevering en voorschrijven 
van de griepvaccins. Hierin wordt uitdrukkelijk gevraagd om tot 15 november 2020 de 
griepvaccins voor te behouden aan de door de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gedefinieerde 
doelgroepen. Dit betreft de personen uit cat. A en cat. B van bovenstaande tabel. De vermelding 
“derdebetalersregeling van toepassing” op het voorschrift geeft aan dat het vaccin bestemd is 
voor een risicopersoon.   
Vanaf 15 november kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins, de aflevering van de 
vaccins uitgebreid worden tot de rest van de bevolking. 
De HGR beveelt aan om te vaccineren van midden oktober tot midden november. 

 

GEWIJZIGDE TERUGBETALINGSMODALITEITEN VOOR 
CONTRACEPTIVA SEDERT 10 SEPTEMBER 2020 

Onderstaande wijzigingen zijn van toepassing voor afleveringen vanaf 10 september: 

• contraceptiva uit de terugbetalingscategorie “J” worden vergoed voor alle vrouwen met 
verhoogde tegemoetkoming, dus ongeacht hun leeftijd. 

De terugbetalingscategorie “J” heeft nu dus volgende betekenis: vergoedbaar voor vrouwen tot 
25 jaar én vergoedbaar voor alle vrouwen met statuut “voorkeurtarief” (KG eindigt op ‘1’), 
zonder leeftijdsgrens.  

• de derdebetalersregeling mag toegepast worden bij het afleveren van de noodpil, los van het feit 
of er een voorschrift is.  De specialiteiten waarop de maatregel van toepassing is, zijn Norlevo, 
Postinor, Levodonna en EllaOne. 

Wanneer er geen voorschrift kan voorgelegd worden, dient de apotheker een fictief voorschrift 
te registreren en te tariferen met de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt en het pseudo-
identificatienummer 1-0000106-999 als voorschrijver.  

Als de aflevering gebeurt tijdens de wachtperiode en een wachthonorarium mag aangerekend 
worden, dan is dat ten laste van het RIZIV.  (bron APBnews 337 van 9 sept.) 

 

GELDIGHEIDSDUUR VAN ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN 

Sinds 1 september is het bij sommige softwarepakketten voor voorschrijvers mogelijk om een 
langere of kortere geldigheidsdatum te kiezen bij het opstellen van het elektronisch voorschrift.  

Vanaf 1/10/2020 zou alle software moeten aangepast zijn. Vanaf die datum zouden alle 
voorschrijvers voor een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen kiezen bij het opstellen van 
het elektronisch voorschrift.  

Op basis van het einde van de geldigheidsperiode van het voorschrift wordt de geldigheid door 
Recip-e nagegaan. De apotheker kan dus enkel het elektronisch voorschrift van de Recip-e server 
ophalen wanneer het geldig is.  
Voorschriften gemaakt vanaf 1 oktober 2020 kunnen dus, afhankelijk van wat de arts aanduidt, 
een verschillende geldigheidsduur hebben. De maximale geldigheidsduur is het moment van de 
creatiedatum + 1 jaar – 1 dag.  
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Recip-e zorgt er voor dat de apotheker enkel de elektronische voorschriften ziet die wettelijk nog 
geldig zijn op dat moment. De elektronische voorschriften aangemaakt vóór 1 november 2019 
zullen ten laatste op 31/1/2021 ook vervallen zijn. 

 

NIEUWE TARIFERINGSWIJZE FUNCTIE “HUISAPOTHEKER” 
VANAF JANUARI 2021 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de tariferingswijze voor de functie “huisapotheker” aangepast. We 
willen in deze tariferingsberichten al een eerste toelichting geven over deze wijzigingen. In onze 
volgende berichten gaan we hier nog verder op in. 

De dienst huisapotheker zal vanaf 1 januari 2021 onmiddellijk kunnen gefactureerd worden. Het 
zal dus niet meer zijn zoals nu, nl. dat de prestatie pas in het volgende jaar betaald wordt.   
Deze vereenvoudiging verankert de apotheker verder in de eerstelijnszorg en responsabiliseert 
hem voor een continue opvolging van patiënten met chronische ziekten. De functie van 
huisapotheker zal in de toekomst nog meer de basis vormen van zorgprestaties die aan 
apothekers zullen toegekend worden.  

Concreet: 

• De inclusiecriteria zijn niet gewijzigd, maar moeten vanaf januari 2021 elk jaar worden 
nagekeken:  
- gebruik van minstens 5 geneesmiddelen uit 5 verschillende ATC klassen, waarvan minstens 

één chronisch (160 DDD) in het voorgaande jaar (voorschriften van de dag zelf niet 
inbegrepen), 

- daadwerkelijk gebruik van het GFD, 
- de patiënt heeft zijn geïnformeerde toestemming gegeven om zijn gezondheidsgegevens te 

delen (eHealth Consent), 
- aanwezigheid van een ondertekende overeenkomst met de patiënt, 
- aflevering van een volledig en geactualiseerd medicatieschema. 

• Het gebruik van de 4 verschillende CNK's wordt afgeschaft (CNKi, CNKh, CNKs1 en CNKs2) vanaf 
1 januari 2021; alleen een nieuwe CNKh-code kan nog worden gebruikt: 5521059  

• De apotheker die de functie huisapotheker initieert of verlengt (volgens de voorziene 
voorwaarden) tarifeert meteen deze CNKh. Dit honorarium kan getarifeerd worden op een 
voorschrift met vergoedbare producten en wordt onmiddellijk uitbetaald samen met de andere 
prestaties van de maand; 

• Er kan, zonder uitzondering, slechts één honorarium per patiënt per jaar gefactureerd worden. 

• De CNK wordt opgenomen in het GFD. De huisapotheker van de patiënt wordt eveneens in 
MyCareNet opgenomen en de apothekers zullen deze informatie kunnen raadplegen in de loop 
van 2021; 

Er zal dus geen mogelijkheid meer zijn om het honorarium van de functie te factureren aan de 
hand van CNKs1 of CNKs2. Dit impliceert in principe een verlies van een deel van de honoraria 
voor het jaar 2020, maar dit verschil wordt gecompenseerd door het feit dat de nieuwe functies 
huisapotheker direct gefactureerd kunnen worden en dat gekende problemen uit het verleden 
worden opgelost.  

De softwarehuizen hebben de technische instructies ontvangen om deze wijzigingen door te 
voeren in uw apotheeksoftware en zullen u hiervoor de nodige updates bezorgen, zodat ook in het 
nieuwe systeem de selectie van de patiënten die in aanmerking komen en de tarifering van uw 
honoraria gefaciliteerd worden door uw softwarepakket.  
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PAPIEREN GELE DUPLICATEN (DEFENSIE) EN BLAUWE 
AFSCHRIFTEN (FEDERALE POLITIE) 

Zelfs met een elektronisch voorschrift moet er nog steeds een blauw officieel formulier van de 
politie of een officieel geel duplicaat van defensie voorgelegd worden voor tussenkomst door deze 
diensten. Het identificatienummer van de rechthebbende moet vermeld zijn op de duplicaten.  
Het bewijs van elektronisch voorschrift mag op de achterzijde van dit formulier gedrukt worden. 
Als het voorschrift niet elektronisch wordt opgesteld, moet er nog steeds: 
- voor Federale Politie een gewoon wit voorschrift zijn, naast het blauwe formulier.  
- voor Defensie een wit of geel voorschrift zijn, naast het gele duplicaat. 

Defensie komt tussen: 
- voor geneesmiddelen die door het RIZIV terugbetaald worden, met uitzondering van 

contraceptiva en vaccins.  
- voor een aantal geneesmiddelen die niet door het RIZIV zijn terugbetaald. 

De Federale Politie komt tussen: 
- voor geneesmiddelen die door het RIZIV terugbetaald worden, met uitzondering van vaccins.  
- voor een aantal geneesmiddelen die niet door het RIZIV zijn terugbetaald. 

Deze terugbetaling is goed geïmplementeerd in de apotheeksoftware. 

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2020 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-336 4166781 ALUTARD SQ  BEE STARTER PACK  4X5ML  458,46 458,46 12,10 8,00 

B-336 4166773 ALUTARD SQ BEE  SUSP INJ ONDERHOUD   1X5ML  458,46 458,46 12,10 8,00 

B-336 4166757 ALUTARD SQ WASP SUSP INJ ONDERHOUD 1X5ML  542,46 542,46 12,10 8,00 

B-336 4166765 ALUTARD SQ WASP STARTER PACK 4X5ML  542,46 542,46 12,10 8,00 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-11 4206108 LYUMJEV 100IE/ML OPL INJ FL INJ GLAS 1 X 10ML  25,09 25,09 0,00 0,00 

A-11 4206124 LYUMJEV 100IE/ML OPL INJ PATROON 5X3ML  38,89 38,89 0,00 0,00 

A-11 4206090 LYUMJEV 100IE/ML JUNIOR KWIKPEN OPL INJ PEN 
5X3ML 

 42,03 42,03 0,00 0,00 

A-11 4202701 LYUMJEV 100IE/ML KWIKPEN OPL INJ VOORGEV.PEN 5  42,03 42,03 0,00 0,00 

A-11 4202693 LYUMJEV 200IE/ML KWIKPEN OPL INJ VOORGEV.PEN 5  77,37 77,37 0,00 0,00 

 

Volgende specialiteit is vergoedbaar in hoofdstuk IV vanaf 1 oktober 2020, mits schriftelijke 
vermelding van de arts ‘Diabetesconventie‘ of ´DC’: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-98 4206108 LYUMJEV 100IE/ML OPL INJ FL INJ GLAS 1 X 10ML  25,09 25,09 0,00 0,00 

A-98 4206124 LYUMJEV 100IE/ML OPL INJ PATROON 5X3ML  38,89 38,89 0,00 0,00 

A-98 4206090 LYUMJEV 100IE/ML JUNIOR KWIKPEN OPL INJ PEN 
5X3ML 

 42,03 42,03 0,00 0,00 

A-98 4202701 LYUMJEV 100IE/ML KWIKPEN OPL INJ VOORGEV.PEN 5  42,03 42,03 0,00 0,00 

A-98 4202693 LYUMJEV 200IE/ML KWIKPEN OPL INJ VOORGEV.PEN 5  77,37 77,37 0,00 0,00 
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NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 OKTOBER 2020 

De terugbetaling van volgende contraceptiva voor jongeren is geschrapt vanaf 1 oktober 2020 :  

CNK Benaming 

2991214 DENISE 20 150MCG/20MCG TEVA TABL 63 

2989705 DENISE 20 150MCG/20MCG TEVA TABL 273 

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

Crit CNK                                     Benaming 

B-230 3491198 ALENDRONATE + VIT D SANDOZ 70MG/5600IE    COMP  12 

A-55 1487164 ACICLOVIR MYLAN 200 COMP 25 X 200 MG               

B-135 1487164 ACICLOVIR MYLAN 200 COMP 25 X 200 MG               

Cx-11 3130721 BETAHISTINE SANDOZ 16 MG COMP  42 X 16 MG          

B-185 2566933 BR- LIPOPLUS FL  100 ML                            

B-185 2566941 BR- LIPOPLUS FL  250 ML                            

B-182 0803437 BR- PL GLUCOSE 50% 1 X  500 ML                     

B-16 2141083 CARVEDILOL MYLAN COMP PELL 56 X  6,25 MG           

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

A-20 3832763 DARUNAVIR SANDOZ 800MG FILMOMH TABL  30 FL HDPE    

A-20 3605029 EMTRICITABIN TENOFOV.DISOPROX.SANDOZ 200/245MG  30 

B-345 3605029 EMTRICITABIN TENOFOV.DISOPROX.SANDOZ 200/245MG  30 

B-289 3645082 EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10MG/20MG COMP 100   

A-89 3645082 EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10MG/20MG COMP 100   

B-289 3645090 EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10MG/40MG COMP 100   

A-89 3645090 EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10MG/40MG COMP 100   

B-289 3645066 EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10MG/80MG COMP 100   

A-89 3645066 EZETIMIBE/SIMVASTATINE SANDOZ 10MG/80MG COMP 100   

B-60 3044625 IBUPROFEN ACTAVIS 600 MG FILMOMH TABL  60 X 600 MG 

B-224 2906394 IRBESARTAN HYDROCH SANDOZ TABL 28X300MG/25,0MG     

A-97 2929206 JANUVIA  50 MG FILMOMH TABL 28 X  50 MG            

A-91 2929206 JANUVIA  50 MG FILMOMH TABL 28 X  50 MG            

B-73 2650380 LERIVON COMP  30 X 30 MG                           

B-184 3007499 NUTRIFLEX LIPID PERI DRIEKAMERZAKKEN 5 1250ML      

B-184 3007507 NUTRIFLEX LIPID PERI DRIEKAMERZAKKEN 5 1875ML      

B-184 3007515 NUTRIFLEX LIPID PERI DRIEKAMERZAKKEN 5 2500ML      

B-184 2969962 NUTRIFLEX OMEGA PLUS ZAK 5X125OML                  

B-184 2969970 NUTRIFLEX OMEGA PLUS ZAK 5X1875ML                  

B-184 2969988 NUTRIFLEX OMEGA PLUS ZAK 5X2500ML                  

B-184 2970044 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL ZAK 5X2500ML               

B-184 1579408 NUTRIFLEX SPECIAL TWINFLEX V-90 1000ML             

B-184 1579390 NUTRIFLEX SPECIAL TWINFLEX V-90 1500ML             

B-73 3008661 PAROXETINE 20 MG SANDOZ FILMOMH TABL  98 X 20 MG   

B-332 3337938 PREGABALIN SANDOZ GMBH  75MG HARDE CAPS  14        

A-5 3337938 PREGABALIN SANDOZ GMBH  75MG HARDE CAPS  14        

B-332 3338290 PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG HARDE CAPS  14        

A-5 3338290 PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG HARDE CAPS  14        

B-332 3338308 PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG HARDE CAPS  56        

A-5 3338308 PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG HARDE CAPS  56        

B-332 3338324 PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG HARDE CAPS  14        

A-5 3338324 PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG HARDE CAPS  14        

B-332 3338332 PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG HARDE CAPS  56        

A-5 3338332 PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG HARDE CAPS  56        

B-332 3338340 PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG HARDE CAPS 210        
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Crit CNK                                     Benaming 

A-5 3338340 PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG HARDE CAPS 210        

B-27 1525583 SPIRONOLACTONE SANDOZ 100 MG COMP FILMOMH  50      

A-27 2116929 TAMOXIFEN MYLAN 20 MG TABL 60 X 20 MG              

B-15 0663716 TENIF CAPS 28X50MG/20MG                            

C-29 3439213 TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5MG/325MG  COMP  20 

C-29 3439221 TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5MG/325MG  COMP  60 

A-97 3112752 VIPDOMET 12,50 MG/ 850 MG OMHULDE TABL 196         

A-110 3112752 VIPDOMET 12,50 MG/ 850 MG OMHULDE TABL 196         

 

PRIJSDALINGEN  

De volledige lijst met prijsdalingen vindt u steeds terug op de BAF website zodra beschikbaar.  
Er zijn momenteel géén prijsdalingen meegedeeld voor 1/11/2020. 

 

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 

- Apotheek Sofie Adams te Diest zoekt een apotheker(es)!  
We zoeken een (voltijdse) apotheker(es) die  
• vriendelijk, enthousiast en gedreven is.  
• zelfstandig kan werken en initiatief toont.  
• farmaceutische zorg en individuele patiëntenaanpak belangrijk vindt.  
• innoverend denkt en geen bang heeft van uitdagingen. 
• grote interesse heeft in natuurlijke cosmetica en gezonde voeding. 
Wat bieden we aan?  
• Eigentijdse, pas vernieuwde apotheek met robot in centrum Diest waar het leuk is om te 
werken. 
• Contract fulltime of 4/5de, onbepaalde duur. 
• Uurrooster is bespreekbaar  
Contact: 0476/26.76.99 – info@apotheekdiest.be 

 

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  
 
 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:info@apotheekdiest.be
mailto:vindeenapotheek@hotmail.com
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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. 
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 

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 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 

Apotheek over te nemen - regio Leuven 
• omzet ca € 900.000 
• handelspand mogelijkheid kopen of huren 
• 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 

mailto:Overname.apoteek@gmail.com
mailto:marc.poncelet@atpartners.be
mailto:kantoorela@gmail.com
mailto:marc.poncelet@atpartners.be
mailto:gunther.eerdekens@atpartners.be
mailto:wim.berteloot@accofisc.be
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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 

 
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  
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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 

- Te koop wegens stopzetting apotheek:  
-Personenweegschaal MYREVA (gewicht + lengte, ook met munten). 
-TAXOM prijsaanduiding. Grote set. 
-Balans METTLER Toledo PB2002 (max. 3100 gram). 
-Milligrambalans METTLER Toledo PG503 Delta-Range. 
-Fles 3 liter + pipet 20 ml (nieuw). 
-Stofafzuigkap voor bereidingen. 
-Lasapparaat voor sluiten plastic tubes. 
-Blisterapparaat (gelules). 
-Toestel voor het maken van sirupus simplex. 
-Bancontact betaalterminal Yamani. 
-Computer touch-screen éLO 39x33 cm. 
-Etikettenprinter EPSON M165B. 
-Barcodescanner Datalogic GPS4400. 
-Barcodescanner Datalogic Magellan 1100i  (2 x). 
-Zalfplaat 43 x 51 cm. 
-Koelkast 132x200x102 cm (bxhxd) met buitenunit. 
-Geluliers divers. 
-Klein materiaal: mortiers, stampers, maatglazen, bekers glas en plastiek suppovormen… 
Prijs overeen te komen. Bel 0494/649983 

- Rowa robot te koop - 24/24u buitenautomaat 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 
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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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