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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
JANUARI 2022 

 

 

BEREIKBAARHEID TARIFERINGSDIENST 

Op oudjaar (vrijdag 31 december) is onze helpdesk maar tot 12u telefonisch bereikbaar. We 
wensen jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 vanwege het hele BAF-team ! 

 

CHRONISCHE PIJN : VANAF 1 JANUARI 2022 ANALGETICA 
ENKEL NOG VERGOEDBAAR IN CAT. B 

Vanaf 1 januari 2022 verdwijnt de terugbetaling via het KB van 2007 in categorie Cx en zijn 
chronische analgetica alleen nog terugbetaald via Hoofdstuk IV, in categorie B.  

Vanaf dan zijn attesten in categorie Cx dus niet meer geldig, lopende attesten zijn uiterlijk geldig 
tot 31/12/2021 !  

Best adviseer je patiënten die op dit moment een terugbetaling via het KB van 2007 hebben (cat. 
Cx, papieren attest) om zo snel mogelijk hun behandelde arts te contacteren om een nieuw attest 
in categorie B (§ 5460000 in hoofdstuk IV) aan te vragen. Het attest voor terugbetaling in 
categorie B is levenslang geldig en kan je consulteren via MyCareNet. 

De verpakkingen die VERGOED worden via hoofdstuk IV vanaf 1 januari zijn niet dezelfde als 
diegene die werden vergoed in het oude systeem. Aangezien het hier om chronische pijn gaat, 
worden enkel nog grote verpakkingen terugbetaald.  

Enkel volgende specialiteiten zijn nog vergoedbaar mits attest cat. B :  

ALGOSTASE MONO 1 g 120 tabletten 

ALGOSTASE MONO 1 g 60 zakjes 1 g poeder voor drank 

ALGOSTASE MONO 1 g 90 tabletten 

ALGOSTASE MONO 1 g 60 bruistabletten 

ALGOSTASE MONO 500 mg 100 tabletten 

PARACETAMOL EG 1000 mg 120 filmomhulde tabletten 

PARACETAMOL EG 500 mg 120 filmomhulde tabletten (blisterverpakking) 

PARACETAMOL MYLAN 500 mg 100 tabletten 

PARACETAMOL SANDOZ 1 g 120 tabletten 

PARACETAMOL SANDOZ 1 g 60 tabletten 

PARACETAMOL SANDOZ 1 g 100 tabletten (fles) 

PARACETAMOL TEVA 1 g 90 tabletten 

PARACETAMOL TEVA 1 g 100 tabletten 

PARACETAMOL TEVA 1 g 120 tabletten 

PARACETAMOL TEVA 500mg 100 tabletten (blisterverpakking) 

Ook een magistrale bereiding op basis van paracetamol, acetylsalicylzuur, codeïne(fosfaat), 
coffeïne en blijft, mits machtiging, terugbetaald. Opgelet, het gaat over een specifiek attest voor 
magistrale bereidingen en dus kan een machtiging voor de specialiteit in dat geval niet gebruikt 
worden. 
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APB UNIEKE FACTUUR 2022 

De verschillende diensten die APB je aanbiedt worden sinds vorig jaar samen met de jaarlijkse 
APB-bijdrage gefactureerd.  Tariferende leden ontvingen hiervan reeds een aparte mail. 
Je kan deze unieke factuur van APB laten afhouden door de tariferingsdienst of rechtstreeks 
betalen aan APB. APB bezorgt nadien sowieso de factuur aan je apotheek.  

Indien je NIET wenst dat we het bedrag van de unieke APB-factuur afhouden van je 
tariferingstegoeden, gelieve ons dan vóór 12 januari te verwittigen via info@baf.be . 

Onderstaande tabel toont hoe deze factuur eruit zal zien: 

JAARLIJKSE VERGOEDING  

 

De vergoeding omvat 1.047 € (een verhoging van € 

60 + indexering) en 8 € (kosten GDPR) 

 

1.055,00 € 

GEBRUIKSLICENTIE 

DATABANKEN  

 

PROFESSIONELE DATABANKEN 

Voordeel vergoeding APB 2022 

of 

ADMINISTRATIEVE DATABANKEN 

1020,00 € 

- 800,00 € 

 

0,00 € 

 

SINGLE MESSAGE CONCEPT  

 

Opladen en opvragen van gegevens eigen aan de 

diensten ondersteund door Farmaflux. Werkingsjaar 

2022 (15€/maand) 

 

 

180,00 € 

max. 

 

DIENST ASSURPHARMA 

 

Tegemoetkoming van 2,17 € per maand van effectief 

gebruik van de dienst in 2021 

 

- 26,04€ 

max. 

 

GFD 

 

Deze dienst wordt gratis aangeboden 

 

0,00 € 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. 

 

TUSSENKOMST VAN HET RIZIV IN ONKOSTEN VAN DE 
APOTHEEK VOOR CORONAMAATREGELEN 

Voor de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021 voorziet het RIZIV een 
tegemoetkoming in de kosten die je draagt voor jouw beschermingsmateriaal en -maatregelen die 
specifiek voor COVID-19 zijn bestemd. Je ontvangt van het RIZIV een forfaitair bedrag van 500 
EURO (geen BTW) per apotheek per maand. De storting zal opnieuw gebeuren via de 
tariferingsdienst, de apotheken moeten hiervoor niets ondernemen. We houden jullie op de 
hoogte wanneer we de onkostenvergoeding ontvangen hebben. 

 

TOEVOEGEN E-COMMENTAAR OP EEN ELEKTRONISCH 
VOORSCHRIFT 

Wanneer je bij de verwerking van een elektronisch voorschrift een commentaar of verduidelijking 
wil toevoegen, zoals bijvoorbeeld “aanpassing origineel voorschrift na telefonisch contact met 
voorschrijver” of “vermelding ‘ZTD’ na akkoord voorschrijver”, dien je deze in te geven in uw 
software via de door uw softwarehuis voorziene functie.  

mailto:info@baf.be
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DEMATERIALISATIE: IN WELKE GEVALLEN IS ER NOG EEN 

PAPIEREN VOORSCHRIFT/DOCUMENT NODIG VOOR 
TARIFERING 

Je maandelijks voorschriftenpakket bevat in principe volgende documenten:  

› De gehandtekende papieren RIZIV-voorschriften. Het klassieke papieren voorschrift blijft 
bestaan in overmachtssituaties of kan bij uitzondering gebruikt worden (bijvoorbeeld: 
voorschrijven buiten het artsenkabinet (bv. op huisbezoek, in een rusthuis), artsen ≥ 64 jaar op 
1/1/2020, in geval van technische problemen, voor een buitenlandse patiënt zonder INSZ of 
bisnummer, … ) en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift.  

› De formulieren ‘uitgestelde aflevering’  

› Als je een voorschrift of bewijs van elektronisch voorschrift hebt voor een NIOOO-patiënt, kleef 
je het etiket met het identificatienummer van de oorlogsinvalide op het voorschrift.  

› De leveringsbons, kopie van de facturen of het afleveringsattest van zuurstof. Schrijf duidelijk 
het voorschriftnummer op de factuur.   

› Het attest van de diabeteseducator bij een aflevering van een glucosemeter in het kader van 
een zorgtraject diabetes. Schrijf duidelijk het voorschriftnummer op het attest.  

› De originele duplicaten van militairen en politie.  Voor terugbetaling door de federale politie 
en de militaire dienst is het originele duplicaat nog steeds nodig (respectievelijk blauw en geel). 
Het BEV mag eventueel op de achterkant van het duplicaat gedrukt worden.  

› Voorschriften voor bandagisterie-producten, samen met de bijlage(n) 13 (ter). Voor 
incontinentiemateriaal is een papieren voorschrift met originele handtekening van de arts 
nodig. Voor stomamateriaal moet de arts het specifieke voorschrift ‘bijlage 93’ gebruiken.  

› Voor geneesmiddelen die terugbetaald zijn in hoofdstuk IV bis (geneesmiddelen die niet 
geregistreerd zijn in België, door de apotheker ingevoerd worden en terugbetaald zijn mits een 
machtiging), is een papieren voorschrift of afdruk van het BEV nodig. Deze voorschriften samen 
met de kopie van de aankoopfactuur en met vermelding van het attestnummer en de 
geldigheidsperiode bezorgen aan je tariferingsdienst 

› OCMW-voorschriften en arbeidsongevallen  

› Voorschriften die we uitzonderlijk manueel moeten toevoegen.  

Opm.: In het geval er een elektronisch voorschrift manueel moet toegevoegd worden, dien je 
het e-voorschrift te archiveren en het BEV of de RID-code te bezorgen met vermelding van de 
GTIN codes van de afgeleverde specialiteiten.  

› Voor een fictief voorschrift door de apotheker moet geen papieren document meegegeven 
worden aan de tariferingsdienst (bv. voor noodpil, griepvaccin, zelftest, …)  

› Niet-terugbetaalde voorschriften hoef je in principe niet aan de tariferingsdienst te bezorgen.  

Vermeld steeds het APB-nummer en voorschriftnummer op elk document en sorteer ze op 
volgnummer. Kijk na of de elektronische voorschriften correct gearchiveerd worden 
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INDEXERING VAN DE HONORARIA OP 1 JANUARI 2022 

Volgende tabel herneemt de waarde van de sleutelletters:  

Sleutelletter Waarde Type honorarium 

P 1,911767 • prestatie huisapotheker 

P 1,933459 • basishonorarium 

P 1,972070 • begeleidingsgesprek goed gebruik geneesmiddelen 

• aflevering van geneesmiddelen in ROB /RVT (TPE)  

• magistrale bereidingen 

• gasvormige zuurstof 

• gefractioneerde aflevering van methadon 

• wachthonorarium 

• beschikbaarheidshonorarium 

P 1,999502 • dieetvoeding voor medisch gebruik  

• zorgtraject “chronische nierinsufficiëntie” 

• zorgtraject “type 2 diabetes” 

R 1,203071 • voortraject “diabetes” 

 
De waarde van sleutelletter Y (bandagisterie) wordt op 1 januari 2022 als volgt gewijzigd: 

Incontinentie materiaal Y= 1,277031 

Stomamateriaal  Y= 1,332411 

Je vindt een overzichtstabel met de bedragen van de tussenkomst in bijlage. 
 
Waarden van de honoraria voor 2022: 

Afleveringshonoraria: 
De afleveringshonoraria krijgen volgende waarden: 

 excl. BTW Incl. BTW 

Basishonorarium 4,41 € 4,67 € 

Honorarium TPE 3,23 € 3,42 € 

 
Honorarium voor de prestatie huisapotheker: 

5521-059 Honorarium huisapotheker 33,01 € 

 
Honorarium ‘begeleidingsgesprekken voor een goed gebruik van geneesmiddelen’: 

5520-382 GGG – Gesprek 1 21,89 € 

5520-390 GGG – Gesprek 2 21,89 € 

 
Honoraria ‘Gasvormige zuurstof’: 

4004-693 Begeleiding gasvormige zuurstoftherapie 13,21€ 

4004-941 Begeleiding zuurstoftherapie zuurstofconcentrator 13,21€ 

4003-976 Eerste installatie O2 en terugname (Apotheker) 33,29 € 

4005-195 Eerste installatie O2 en terugname (Leverancier) 33,29€ 
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Honorarium ‘Methadon’: 
(12de wijzigingsclausule bij de overeenkomst) 

5510-276 Begeleiding substitutietherapie 0,91 € 

 
Marge van de dieetvoeding voor medisch gebruik: 
(KB van 24/10/2002, bijlage, hoofdstuk 2, sectie 1, 2°) 

Maximale marge 10,00 € 

Toeslag voor prijzen > 41,00 € (excl btw) 1,00 € 

 
Honorarium 'Zorgtrajecten': 
(K.B. 24/10/2002, gewijzigd op 01/03/2018) 

5510-284 Zorgtraject Diabetes - materiaal 10,06 € 

5510-292 Zorgtraject Diabetes - Glucometer 6,92 € 

5510-326 Educatie en zelfzorg Diabetes - materiaal 10,06 € 

5510-334 Educatie en zelfzorg Diabetes - Glucometer 6,92 € 

5510-367 Zorgtraject Nierinsufficiëntie - Bloeddrukmeter 17,78 € 

 
Honorarium 'Voortrajecten': 
(KB 01/03/2018) 

5520-663 Voortraject diabetes- individuele zitting    23,71 € 

5520-671 Voortraject diabetes- groepssessie     14,82 € 

5521-141 Voortraject Diabetes - verstrekking op afstand    23,71 € 

 
Wachthonorarium: 

5520-523 Wachthonorarium 5,52 € 

5520-937 Beschikbaarheidshonorarium 67,46 € 

 

AANPASSING VAN DE ECONOMISCHE MARGE 

De nieuwe parameters van de economische marge zijn de volgende voor het jaar 2022: 

Affabrieksprijs Economische marge  

<= 60 € 7,04 % van de af-fabrieksprijs 

> 60 € 4,224 € + 2,32 % van de af-fabrieksprijs boven de 60€  

 

PERSOONLIJKE TUSSENKOMST 

Er is géén indexering van de remgelden van magistrale bereidingen; noch van het plafond van de 
remgelden van de specialiteiten. Er is ook geen indexering van de remgelden voor rechthebbende 
van de NMBS op 1 januari 2022. 
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MAGISTRALE BEREIDINGEN 

De honoraria voor magistrale bereidingen krijgen volgende waarden (incl. gelules, vulstoffen, 
poederpapier etc.): 

Vorm Aantal 
per 
module 

Aantal 
modules 

          

    1 2 3 4 5 6 

Gelulen 10 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 

Gelulen omhuld* 10 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 

Poeders verdeeld 10 13,96 13,96 13,96 13,96     

Suppos Kind., BB 5 34,93 34,93 34,93 34,93     

Suppos Volw. 5 34,93 34,93 34,93 34,93     

Ovulen 5 34,93 34,93 34,93 34,93     

Rectiolen (+ 0,39 
EUR/stuk) 

5 
34,93 34,93 34,93 34,93     

Poeders niet 
verdeeld 

50 g 
13,96 13,96 13,96 13,96     

Oplossing I.G. 100g 13,96 13,96 13,96 13,96     

Oplossing U.G. 100g 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 

Kruiden 50g 13,96 13,96 13,96 13,96     

Zalven,... (zonder 
zalfbindmiddel 
0,0197) 

50g 
22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 

Oogdruppels 
max  
1 mod 

22,70           

Oogzalf 
max  
1 mod 

22,70           

Ooglotion 
max  
1 mod 

22,70           

Hoogdringendheids-
honorarium 

max 1 
5,52          

Aflevering als 
dusdanig van 
crèmes, gels, zalven, 
pasta’s en 
vloeistoffen voor 
uitwendig gebruik 

max  
1 mod 

2,96           

Aflevering als 
dusdanig van 
vloeistoffen voor 
inwendig gebruik, 
poeders, planten of 
delen van planten 

max  
2 mod 

2,96 5,92     

Aflevering “G” als 
dusdanig 

max  
1 mod 

2,17      
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NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 JANUARI 2022 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar (hoofdstuk I) vanaf 1 januari 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-50 4114542 
OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + OPL SUSP INJE 
1X20MG 

G 646,78 646,78 12,10 8,00 

B-50 4114559 
OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + OPL SUSP 
INJE1X30MG 

G 869,79 869,79 12,10 8,00 

 
De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk IV, mits machtiging van de adviserende 
arts met beperkte geldigheid – type b (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 januari 2022 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-254 4361861(*) 
RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u 90  pleisters 

voor transdermaal gebruik 
G 88,30 88,30 15,00 9,90 

(*) Voor een eerste aanvraag            

 
De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk IV, mits machtiging van de adviserende 
arts met onbeperkte geldigheid – type d (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 januari 2022 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-52 4114542 
OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + OPL SUSP INJE 

1X20MG 
G 646,78 646,78 0,00 0,00 

A-52 4114559 
OCTREOTEVA LONG ACTING PDR + OPL SUSP INJE 

1X30MG 
G 869,79 869,79 0,00 0,00 

B-313 4282349 PARACETAMOL AB 1000 mg 60  tabl. G 7,87 7,87 1,09 0,65 

B-313 4282356 PARACETAMOL AB 1000 mg 100  tabl. G 9,59 9,59 1,68 1,01 

B-313 4282323 PARACETAMOL AB 500 mg 100  tabl. G 7,21 7,21 0,84 0,51 

 
Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hfst. IV mits machtiging van de adviserende arts type e 
(code ‘E’ in het Tarief) vanaf 1 januari 2022 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-248 3790268 HULIO 40MG OPL INJ 50MG/ML VOORGEV.PEN. 2X0,8ML    499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 3790276 HULIO 40MG OPL INJ 50MG/ML VOORGEV.PEN. 6X0,8ML  1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-248 3790243 HULIO 40MG OPL INJ 50MG/ML VOORGEV.SPUIT. 2 X 
0,8ML  

  499,00 499,00 12,10 8,00 

B-248 3790250 HULIO 40MG OPL INJ 50MG/ML VOORGEV.SPUIT. 6 X 
0,8ML  

  1477,60 1477,60 12,10 8,00 

B-254 4361861(*) RIVASTIGMIN SANDOZ 9,5 mg/24 u 90  pleisters voor 
transdermaal gebruik 

G 88,30 88,30 15,00 9,90 

B-314 4374666 SKYRIZI 150 mg 1 voorgevulde spuit 1 mL oplossing voor 
injectie 

  3109,54 3109,54 12,10 8,00 

B-314 4375358 SKYRIZI 150 mg 1 voorgevulde pen 1 mL oplossing voor 
injectie 

  3109,54 3109,54 12,10 8,00 

(*)Voor een verlenging                

 
Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk VIII,§ 31008, mits machtiging van de 
adviserende arts met beperkte geldigheid type e (code ‘E’ in het Tarief) vanaf 1 januari 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-65 3480076 IMATINIB SANDOZ TABL 120 X 100MG        G 882,48 882,48 0,00 0,00 

A-65 3480084 IMATINIB SANDOZ 400MG TABL  30 X 400MG        G 864,11 864,11 0,00 0,00 
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NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 JANUARI 2022 

De terugbetaling van volgende specialiteiten wordt geschrapt vanaf 1 januari 2022:  

Crit CNK Benaming 

A-27 2664639 ANASTROZOLE EG 1 MG TABL 28 X 1 MG            

B-72 3356086 ARIPIPRAZOL SANDOZ 30 MG COMP ORODISP. 98 X 30 MG  

B-15 1334713 ATENOLOL EG TABL  28X 50MG                         

B-15 1396472 ATENOLOL EG TABL  28X100MG                         

B-224 2745180 BESPRES 160MG TABL 98X160MG                 

B-15 2455400 BISOPROLOL EG TABL 100 X 10 MG                     

B-21 1770692 CAPTOPRIL EG  25MG TABL  60X 25MG                  

Cs-7 1736248 CETIRIZINE EG TABL  50 X 10 MG                     

B-15 2051845 CO BISOPROLOL EG 10 MG/25 MG TABL 28               

B-20 2072767 FELODIPINE EG RETARD  5MG COMP LIBER PROL 28X 5MG  

C-37 3299583 FLOXAPEN PI PHARMA CAPS  16 X 500MG PIP            

B-73 1686237 FLUVOXAMINE EG 100 MG TABL 30          

B-60 1547330 IBUPROFEN TEVA TABL  30 X 600 MG                   

B-224 2990323 IRBESARTAN HCT EG 150 MG/12,5 MG TABL 28      

B-224 2659167 LOSARTAN PLUS EG 50 MG/12,5 MG TABL 28        

B-224 2659175 LOSARTAN PLUS EG 50 MG/12,5 MG TABL 56        

C-37 1622588 NORFLOXACINE EG TABL  6 X 400 MG                   

B-72 2805273 OLANZAPINE EG 7,5 MG TABL 56 X  7,5 MG        

B-72 2769438 OLANZAPINE INSTANT 10 MG EG COMP ORODISP 56 X 10MG 

B-72 2769453 OLANZAPINE INSTANT 5 MG EG COMP ORODISP 56 X  5MG  

B-73 2623783 PAROXETINE EG TABL. 28 X 40 MG                     

B-262 3376670 PREGABALINE EG 150MG CAPS HARD  BLISTER  56 X 150MG 

A-5 3376670 PREGABALINE EG 150MG CAPS HARD  BLISTER  56 X 150MG 

B-220 3276243 QUETIAPINE RETARD EG  50MG LIB.PROL.COMP  10X 50MG 

B-21 2459311 RAMIPRIL EG  10 MG TABL 28 X 10 MG                 

B-21 2459329 RAMIPRIL EG  10 MG TABL 56 X 10 MG                 

B-21 2459352 RAMIPRIL EG  5 MG TABL 56 X 5 MG                   

B-220 2477578 RISPERIDON SANDOZ ORO DISPER TABL 28 X 2 MG        

B-290 4272357 SIFROL 0,18MG ORIFARM TABL 100                     

B-221 2340354 SUMATRIPTAN EG 100 MG TABL  2                      

 

PRIJSDALINGEN  

Je kan de prijsdalingen steeds raadplegen op de BAF website.   
Op 1 januari dalen een aantal producten in prijs. Een aantal verpakkingen van Tremfya, Copaxone, 
Olumiant, Effala, Byetta ondergaan een sterke prijsdaling. 

 

PRIJSSTIJGINGEN  

Ten gevolge van de indexatie van het basishonorarium stijgen een heel aantal specialiteiten in 
prijs.  
Je voert best de tariefupdate uit vóór de opening van de apotheek op de eerste werkdag van de 
maand zodat je over de juiste prijzen en remgelden beschikt ! 

 

 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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STATUUT ‘GOEDKOOP’ OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN 

De officieuze RIZIV lijsten met de “goedkoopste” en de "niet-goedkoopste" met de wijzigingen 
vanaf 1 januari kan u vinden op de BAF-website.   

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

APOTHEKER GEZOCHT 

- Apotheker gezocht voor apotheek te Lembeek-Halle 
Parttime of fulltime te bespreken.  
Aangename werksfeer, toffe collega's!  
Contact: Carl France  Email: carl.france@skynet.be  Tel.: 0473/92.52.10 
 

- Zin in een nieuwe uitdaging en ben je apotheker? 
Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe collega voor onze apotheek te Kaggevinne (Diest) om 
ons team te versterken! Heb je interesse? Contacteer ons dan liefst zo snel mogelijk! 
Contact: Julie De Loore   Tel. 013333917  E-Mail apotheek@de-loore.be 
 

- Wanted te Keerbergen: apotheker(es) en FTA 
Hou je van vernieuwing, een warme werksfeer en van de mogelijkheid om je talenten te laten 
schitteren? Dan ben jij de collega die wij zoeken! 
Heb je een extra specialisatie in voedingsleer, orthomoleculaire geneeskunde of cosmetica? Dan 
ben jij gewoon dé ideale collega die wij zoeken! 
Uren overeen te komen, liefst fulltime. 
Mindset niet overeen te komen, die hebben wij graag open en positief! ;-) 
Laat snel iets van je horen, wij zijn heel nieuwsgierig naar jou! 
www.apotheeksalvia.be 
contact: Catherine De Preter  Tel. 0473342413  E-mail catherine@apotheeksalvia.be 

 

- Jobstudent voor apotheek Acacia te Halle 
Wij zijn op zoek naar een jobstudent voor augustus en/of september 2022.  
Het zou gaan om een voltijds uurrooster, maar alles is bespreekbaar. 
Je komt terecht in een vernieuwde apotheek met een jong en gemotiveerd team. 
Enige kennis van Frans is mooi meegenomen.. 
Interesse? Stuur ons gerust een mailtje voor meer info! 
Contact: Marleen Vanbelle   Tel. 0479696711  E-mail apotangi@hotmail.com 

 

- Dynamische apotheker gezocht! 
Wij zijn op zoek naar een apotheker (m/v/x) om onze apothekersfamilie (Apotheek 
Hasseltsepoort, Webbekom & Grote Markt) te komen vervoegen.  
Als apotheker draai je mee in een multidisciplinair team van apothekers, apothekersassistenten, 
voedingsdeskundige en schoonheidsspecialisten.  
Jij weet alles over zorg, verzorging en gezondheid en staat elke dag op met de goesting om onze 
klanten optimaal te helpen. 
Concreet zijn wij op zoek naar iemand die  
• Het belangrijkste aanspreekpunt is voor de specifieke vragen van patiënten over hun 
gezondheid. Je staat hen met raad en daad bij.  
• Als volwaardig lid van het team draagt de apotheker bij aan de collectieve inspanning om de 
apotheek onberispelijk te houden.  

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:carl.france@skynet.be
mailto:apotheek@de-loore.be
http://www.apotheeksalvia.be/
mailto:catherine@apotheeksalvia.be
mailto:apotangi@hotmail.com
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• Die het hart op de juiste plaats heeft en onze klanten met een glimlach wil verder helpen.  
• Graag initiatief neemt in zijn job. 
Apotheker ben je niet zomaar. Daarom voldoe je zeker aan volgende voorwaarden 
 • Diploma farmaceutische wetenschappen  
 • Sociaal en communicatief, een hart voor je klant 
 • Enorm veel goesting om het beste van jezelf te geven 
What’s in it for you?  
Je komt terecht in een warme, dynamische, stabiele apothekersgroep waar medewerker en klant 
op de eerste plaats staan.  
Uiteraard krijg je ook een uitgebreid en competitief salarispakket aangevuld met kansen om te 
leren en te groeien.  
Ben jij onze apotheker? Solliciteer dan nu!  
Wij staan open voor iedereen. 

 Contact: Yves Dassen   Tel. 0496690047   E-mail dyss203@gmail.com 
 

APOTHEEKASSISTENT GEZOCHT 

- Apotheek te Zaventem is op zoek naar een assistent(e). Dagen en uren onderling te bespreken. 
De apotheek is gesloten op zaterdag. Vlot bereikbaar via autostrade, trein en bus. Voor verdere 
informatie over de vacature mag je altijd bellen op volgend nummer 0485/081 724 of mailen 
naar tom.lamote@gmail.com 

 
OVERNAME  

Vlaams-Brabant en Brussel 
Overname apotheek 

Apotheek te Lot-Beersel over te nemen wegens pensionering. 
 De apotheek werd verbouwd en vernieuwd  in 2015. 
 Gemiddeld zakencijfer van de laatste 5j is 1M€. 
 Vastgoed niet in BVBA - mooie woonst. 
 Centraal gelegen met groeipotentieel - vlakbij een school. 
 Contact: Balansa NV - Apr. Ludwig Geldof 

Telefoon +32 494 511 001 
E-mail Ludwig@balansa.be 

 

Apotheek te huur in Hageland 
Voor een recente, nieuwe moderne apotheek gelegen in het Hageland zoeken wij een 
apotheker-provisor! 
De opportuniteit om een officina autonoom uit te baten! 
Wij bieden een uitstekende commerciële ligging, bereikbaarheid , zeven    
parkeergelegenheden, groot groeipotentieel in woonuitbreidingsgebied van de stad. 
Zowel startende apothekers als apothekers met ervaring worden aangemoedigd om te 
solliciteren. 
Contact: ck141927@gmail.com 

 

Apotheek in regio Hageland 
omzet +/- 950.000 euro 
dorpsapotheek met een goede commerciële ligging en trouw cliënteel 
ruime eigen parking 
recent volledig vernieuwd apotheekgebouw met moderne woongelegenheid 
onroerend goed eigendom van apotheekvennootschap 
apotheek met verder groeipotentieel 

mailto:dyss203@gmail.com
mailto:tom.lamote@gmail.com
mailto:Ludwig@balansa.be
mailto:ck141927@gmail.com
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Contact: A&T Partners NV - Gunther Eerdekens  Tel. 016/35.52.16  mail: 
gunther.eerdekens@atpartners.be 
 

Apotheek over te nemen, tussen Brussel en Ternat 
Apotheek met zakencijfer 2,5 mlj over te laten tussen Brussel en Ternat 
Contact: apotheekaanbod@gmail.com 

 

Apotheek in Vlaams-Brabant, regio Halle-Vilvoorde 
omzet +/- 1.550.000 euro 
apotheek met een goede commerciële ligging langs een drukke verbindingsweg 
trouw, gegoed cliënteel, ruime eigen parking, apotheekgebouw met woonst te koop 
verder groeipotentieel met mogelijkheid tot uitbreiding van de apotheek 
Contact: A&T Partners NV - Gunther Eerdekens  Tel. 016/35.52.16   
mail: gunther.eerdekens@atpartners.be 
 

Zeer rendabele apotheekvennootschap te koop te Halle  
Apotheek, eenmanszaak over te laten wegens pensioenleeftijd. Zakencijfer +/- 700.000. Bruto 
winst +/- 170000. De mooie apotheekruimte van ongeveer 50 vierkante meter aansluitend op 
een super grote stockageruimte, keuken en berging worden gehuurd. Er word niet geleverd aan 
rusthuizen. Erg trouw en heel vriendelijk clienteel en door de commerciele ligging ook veel 
passanten. In de buurt van dokterspraktijken, scholen, winkels, banken en kappers. Dicht bij de 
2 x / week plaatshebbende markt.  

 Contact : overname.apoteek@gmail.com 
 

Over te nemen: apotheek in regio Westrand van Vlaams-Brabant 
omzet (forfaitair): +/- 800.000 euro, goede commerciële ligging langs een steenweg, ruime 
eigen parking, overname handelsfonds (KB 13/04/1977), apotheekgebouw met bovenliggend 
appartement (momenteel verhuurd), apotheek met verder groeipotentieel    

Verdere info: A&T-Partners NV - Gunther Eerdekens, gunther.eerdekens@atpartners.be, 
016/35.52.16 

 

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 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:gunther.eerdekens@atpartners.be
mailto:apotheekaanbod@gmail.com
mailto:gunther.eerdekens@atpartners.be
mailto:overname.apoteek@gmail.com
mailto:gunther.eerdekens@atpartners.be
tel:016%2F35.52.16
mailto:kantoorela@gmail.com
mailto:wim.berteloot@accofisc.be
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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 
 
rest van Vlaanderen 

Over te nemen apotheek regio Brugge 
Verkoop 100% aandelen, omzet circa € 1.150.000, mooie procentuele brutomarge, goede 
commerciële ligging, trouw cliënteel, onroerend goed eigendom van vennootschap, inclusief 
mooie woonst 

  Contact: Nancy Van Brabant 
  Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon: 056/231 882 - 0470/100 731 

 

Over te nemen apotheek regio oostkust 
Verkoop 100% aandelen, omzet circa € 850.000, goede procentuele brutomarge, goede 
commerciële ligging, handelspand wordt gehuurd 
Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon: 056/231 882 - 0470/100 731 

 

Over te nemen regio Zuid-Antwerpen 
Omzet +- € 1.000.000, overname aandelen, zeer goede procentuele marge, moderne inrichting, 
apotheekgebouw met bovenliggend appartement te koop of te huur 
Bewoning mogelijk of opbrengsteigendom 
Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon: 056/231 882 - 0470/100 731 

 

Over te nemen wegens bereiken pensioenleeftijd: apotheek ten noorden van Mechelen 
Apotheek met groeipotentieel, goede commerciële ligging, eigen parking apotheek, overname 
aandelen, omzet > 750.000 euro < 1.000.000 euro, aankoop of huur apotheekgebouw 

Verdere info: A & T Partners bvba - Marc Poncelet 
Tel.: 016/355216 E-mail: marc.poncelet@atpartners.be 

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 

 
 

mailto:nancy.vanbrabant@accofisc.be
mailto:nancy.vanbrabant@accofisc.be
mailto:nancy.vanbrabant@accofisc.be
mailto:marc.poncelet@atpartners.be
mailto:nancy.vanbrabant@accofisc.be
mailto:info@davinci-cf.be


BTB 1/2022 13/14 

 

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 

 

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 
 

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). 

 

Apotheek over te nemen regio Aalst 
Goed gelegen apotheek langs een drukke invalsweg. 
Trouw cliënteel. Geen online-apotheek. 100 % overname van de aandelen. 
Onroerend goed met apotheek, woonruimte en grote tuin, is afzonderlijk te koop en zit niet in de 
vennootschap.  Meer info via Dhr. Eric Van Balen 0477 44 52 89, evanbalen@atc-partners.be  

 

VARIA 
Te koop wegens stopzetting apotheek:  
- Personenweegschaal MYREVA (gewicht + lengte, ook met munten) 
- Balans METTLER Toledo PB2002 (max. 3100 gram). 
- Milligrambalans METTLER Toledo PG503 Delta-Range. 
- Stofafzuigkap voor bereidingen. 
- Blisterapparaat (gelules). 
- Toestel voor het maken van sirupus simplex. 
- Computer touch-screen éLO 39x33 cm. 

mailto:apotheekovertenemen@gmail.com
mailto:patrickvanbrantegem@hotmail.com
mailto:apotheekgoegebeur@hotmail.com
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- Etikettenprinter EPSON M165B. 
- Barcodescanner Datalogic Magellan 1100i  (2 x). 
- Zalfplaat 43 x 51 cm. 
- Koelkast 132x200x102 cm (bxhxd) met buitenunit. 
- Dispergeerapparaat IKA. 
- Apparaatje voor het maken van colloidaal zilver (type Argentyn). 
- Klein materiaal:  suppovormen, zeven, lipstickvorm, pipetten… 
- Grote voorraad gelules (vooral gekleurde nrs. 3 tot 000) 
Prijs overeen te komen. Bel 0494649983 


