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APB UNIEKE FACTUUR 2023 

Wij vestigen je aandacht op het feit dat, in overeenkomst met het verzoek van APB, de tariferingsdienst 
dit bedrag zal afhouden van je tarificatie van de maand januari 2023 (eind februari 2023), tenzij je dit 
uiterlijk op 20 februari weigert via e-mail op het volgende adres: team@pharmacy.brussels. 

De unieke factuur vereenvoudigt, sinds 2021, de administratie rond de facturatie van de APB diensten en 
bespaart jullie tijd.  

De verschillende diensten die APB je aanbiedt, worden gegroepeerd en gefactureerd op hetzelfde 
ogenblik als het bedrag van je jaarlijkse vergoeding. Dat bedrag kan rechtstreeks of via je 
tariferingsdienst worden gefactureerd.  

Heb je hierover vragen, dan kan je terecht bij de Ledendienst per e-mail (ledendienst@apb.be)  of 
telefoon (02/285.42.17).  

De jaarlijkse vergoeding is geïndexeerd met 8,14%, overeenkomstig de indexering van de honoraria voor 
zorgverstrekkers.  

In de TD info van de maand januari 2023, vind je de tabel met de verschillende diensten en 
overeenkomende bedragen die op de unieke factuur voor 2023 worden opgenomen.  

ZUURSTOFTHERAPIE – 01/02/2023 

• Voor zuurstof en de zuurstofconcentrators zal, vanaf 1 februari 2023, als de lopende 
machtiging vervalt, deze niet meer automatisch verlengd worden maar een 
terugbetaling toelaten van maximaal 9 periodes van 1 maand. 

• Onderlinge uitwisselbaarheid van de machtigingen/akkoorden afgeleverd door de 
adviserend artsen in het kader van zuurstoftherapie: een machtiging/akkoord dat 
gegeven is voor het ene type zuurstoftherapie is ook geldig voor een ander type 
zuurstoftherapie. Deze maatregel is van toepassing tot een later te bepalen datum die 
zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de COVID-19-situatie. 

TERUG NAAR “NORMALE” BTW-TARIEVEN 

De tijdelijk (!) verlaagde btw-tarieven (0 en 6%) op een aantal producten in verband met de 
covid-crisis wordt niet verlengd. We keren dus terug naar een 'normale situatie', al blijven we 
die onbegrijpelijke en incoherente beslissing aankaarten bij de overheden. 

Aangezien we onderworpen worden aan de btw, moeten we die nieuwe tarieven toepassen. 
Al staat het de apotheker vrij om die btw-verhogingen (geheel of gedeeltelijk) door te rekenen 
in de prijs van de producten. 

De hogere btw-tarieven hebben echter ook een impact op de betrokken honoraria (sneltesten 
en vaccinaties) en interventie (zelftesten). Terwijl voor de niet-terugbetaalde afleveringen de 
prijzen volledig vrij blijven, zijn de terugbetaalde tarieven van het RIZIV niet aangepast in lijn 
met de beslissing van de verhoging van deze btw-tarieven. 

Hydroalcoholische gels, mondmaskers... 
Het btw-tarief voor deze producten wordt verhoogd van 6% tot 21%. De databanken van 
APB zullen snel worden aangepast.  
De apothekers hebben evenwel de vrije keuze om deze btw-verhoging, zelfs gedeeltelijk, door 
te rekenen in de prijs van de betrokken producten.  

Tests, vaccins & covid-vergoedingen 
Het btw-tarief voor  

➢ zelftesten en snelle antigeentesten wordt verhoogd van 0% naar 21%,  
➢ covid-vaccins van 0 naar 6%. 

  

mailto:team@pharmacy.brussels
mailto:ledendienst@apb.be
https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/uitstel-niet-dringende-zorg-impact-voorkomen-passen-vergoedingsvoorwaarden-bepaalde-geneesmiddelen.aspx
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ATTESTEN ADVISEREND GENEESHEER - HERINNERING 

Sinds oktober 2019 voeren de ziekenfondsen versterkte controles uit op de geldigheid van 
attesten voor de terugbetaling van geneesmiddelen van hoofdstuk IV. We zien echter nog 
steeds talrijke weigeringen. De geweigerde bedragen kunnen heel hoog oplopen. 

We raden je dus opnieuw aan om heel voorzichtig te zijn met het afleveren van 
geneesmiddelen die onderworpen zijn aan het attest van een adviserend geneesheer.  
Hier zijn alvast enkele tips: 

• Voer nooit handmatig een attestnummer in.  
• Gebruik nooit nummers die in je software zijn opgeslagen. Raadpleeg 

altijd MyCareNet, ook – en vooral – voor machtigingen van onbeperkte duur.  

Voorbeeld : Biktarvy alsook de specialiteit Triumeq waren ingeschreven in § 
7480000.. Biktarvy is van paragraaf veranderd en is nu ingeschreven in 
§9640000. Met als gevolg veeltallige weigeringen voor patiënten met een 
papieren attest ook al is deze nog perfect geldig bij aflevering-oorspronkelijke 
geldigheid 36 maanden. Bij een consultatie van hoofdstuk IV op het moment 
van de aflevering zou men een negatief antwoord gekregen hebben: geen 
geldig attest wees dus waakzaam en gebruik nooit een vòòr geregistreerd 
attestnummer voor §7480000, in welke Biktarvy niet meer ingeschreven is 
(enkel Triumeq is nog in deze paragraaf ingeschreven.) 

• Opgelet voor de verwisselbaarheid van de attesten. Het is niet omdat er een 
machtiging is voor een bepaalde molecule, dat alle specialiteiten die deze molecule 
bevatten, kunnen worden afgeleverd. 

Voorbeelden  
➢ Meneer X komt met voorschriften voor Rescuvolin 50 x 15 mg.na consultatie 

van Hoofdstuk IV  en een negatief antwoord komt de patiënt terug nogal 
slecht gemunt met zijn papieren attest als bewijs dat hij die specialiteit wel 
mag hebben. Spijtig het attest is gemaakt voor een terugbetaling van 
specialiteiten ingeschreven in § 220201 (geldig voor verpakkingen van 10 x 
15 mg) en niet voor § 220200 (verpakkingen van 50 x 15 mg) 

➢ Een attest voor Xarelto 2,5 mg (§ 10140000) is niet geldig voor Xarelto 10 mg 
(§ 6390000) 

➢ Een attest voor Equazym XR (§ 6960000) is niet geldig voor Relatine MR (§ 
3460000) 

➢ Aarzel niet om bij twijfel met ons contact op te nemen. Wij kunnen u 
helpen om de verwisselbaarheid van producten voor bepaalde attesten na 
te kijken. 

• Een machtiging van hoofdstuk IV bestaat altijd uit 20 cijfers en begint met het 
nummer van het ziekenfonds van de patiënt, behalve voor de 600 en 900, waar het 
machtigingsnummer met "600" of "900" begint. Komt een patiënt met een machtiging 
die begint met een ander nummer dan dat van zijn ziekenfonds, vraag je dan af of het 
over de juiste patiënt gaat (let op met mensen die dezelfde achternaam en voornaam 
hebben), ga na of het INSZ-nummer overeenkomt en/of wat MyCareNet zegt. 

Voorbeeld : de patiënt heeft een attest uitgegeven door ziekenbond 509 
(Partenamut) en is momenteel aangesloten bij ziekenbond 403 (LM Mutplus). 
De nieuwe ziekenbond houdt geen rekening met de attesten die uitgegeven 
zijn door de vorige ziekenbond. Men moet een nieuw aanvraag doen, of een 
overzetting aanvragen van de ene ziekenbond naar de andere.  
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• Geen antwoord van MyCareNet?  
Reken dan de volledige prijs aan en geef je patiënt een bijlage 30. Pas de 
derdebetalersregeling niet toe zolang je geen machtiging hebt. Wens je toch u 
patiënt te helpen, kan je om het vervolg van zijn behandeling te garanderen één 
verpakking afleveren. Geef in geen geval meerdere verpakkingen mee als het attest 
niet in orde is. 
Als de behandelende arts een aanvraag voor een machtiging (of een verlenging) heeft 
ingediend voor een ander dan het voorgeschreven geneesmiddel, of als hij de aanvraag 
later doet en de toegekende machtiging niet de datum van aflevering dekt, riskeer je 
geld te verliezen. Informeer je patiënt dat je het geneesmiddel alleen kan meegeven 
als hij bereid is om het volledige bedrag te betalen en dat zijn ziekenfonds hem 
mogelijks niet zal terugbetalen indien de aanvraag voor een verkeerde paragraaf 
gemaakt is.  

Als je twijfelt, moet je de mutualiteit van de patiënt contacteren. 

OCMW VAN BRUSSEL – HERINNERING REGLEMENT 

Op 31 maart 2021 heet het OCMW van Brussel een mail gestuurd met de voorwaarden voor 
een definitief ten laste nemen van en patiënt 

In alle gevallen moet de patiënt in het bezit zijn van een medisch voorschrift en een 
gezondheidskaart of een geldig attest voor tenlasteneming onder de DMH.  
Als de patiënt geen geldige gezondheidskaart heeft, zal hij contact moeten opnemen met zijn 
maatschappelijk assistent om zijn situatie te regulariseren.  

➢ Patiënten die in het bezit zijn van een geldige gezondheidskaart of een attest van 
tenlasteneming in het kader van een geldige DMH en een voorschrift hebben voor D-
geneesmiddelen die niet op de Brulocalislijst staan, kunnen D-geneesmiddelen en 
materialen die niet op de lijst van D-geneesmiddelen van Brulocalis staan 
rechtstreeks bij de apotheek afhalen, zonder dat zij daarvoor een bewijs hoeven in 
te dienen. 

➢ Patiënten die in het bezit zijn van een geldige gezondheidskaart mogen 
geneesmiddelen afhalen die door de adviserend geneesheer zijn geweigerd, mits 
de arts op het voorschrift heeft geschreven dat het geneesmiddel noodzakelijk is voor 
de patiënt.  

➢ Alsook, de personen die in het bezit zijn van een attest voor tenlasteneming onder de 
DMH kunnen geneesmiddelen waarvoor een voorafgaande toestemming van de 
adviserend geneesheer van een ziekenfonds nodig is rechtstreeks bij de apotheek 
afhalen bij voorlegging van een voorschrift.  

➢ Aflevering van babymelk: 

Apothekers mogen melk afgeven die door een arts is voorgeschreven voor kinderen tot 
8 maanden mits gezondheidskaart en in aangepaste hoeveelheden voor het kind. Voor 
kinderen ouder dan 8 maanden is een individuele beslissing nodig, en is mogelijk 
mits het afleveren van een requisitoir. 

➢ Aflevering van Fortimel: 

Het OCMW aanvaardt ook de aflevering van Fortimel wanneer de patiënt een geldige 
medische kaart heeft en een doktersvoorschrift.  
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➢ Aandachtspunten:  

• Aanvragen die niet aan bovenstaande vereisten voldoen (bv. 
schoonheidsprodukten, maskers, gel, …) moeten vergezeld zijn van een bewijs, 
dat te verkrijgen is in de permanentie Hoogstraat 296.  

• Luiers voor kinderen worden nooit door het OCMW vergoed. 
• Bloeddrukmeter wordt enkel bij het OCMW afgegeven. 
• Wanneer een patiënt met een medisch voorschrift van meerdere maanden 

naar uw apotheek komt, wordt u gevraagd deze behandeling enkel voor één 
maand mee te geven alstublieft.  

Neem voor meer informatie contact op met de cel Medische Hulp op het nummer 02/543.60.12 
of via het e-mailadres celluleaidemedicale@ocmwbxl.brussels. 

APOTHEKERS IN MOEILIJKHEDEN (ORDE DER APOTHEKERS) 

Elke apotheker wordt in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met tal van uitdagingen. Het 
gaat over een continu engagement dat moet gecombineerd worden met ondernemen in de 
gezondheidszorg. De toenemende werkdruk in de eerste en tweede lijn bedreigt de 
levenskwaliteit. Een luisterend oor en psychologische ondersteuning kunnen daarbij helpen. 

De Orde der Apothekers heeft financiële middelen vrijgemaakt om het project “Arts in Nood” 
open te stellen voor al haar leden.  

Dit betekent concreet dat een apotheker in moeilijkheden beroep kan doen op gratis en strikt 
vertrouwelijke ondersteuning via “Arts in Nood”. 
Deze dienst is geldig voor alle leden van de Orde der Apothekers 

Gratis nummer : 0800 12 722 (werkdagen van 9u tot 17u) 
E-mail : info@apothekersinnood.be 

PRIJSWIJZIGING VERDOVINGSBONS 

Sinds 1 januari 2022 kosten de verdovingsbons € 20,74 voor 100 bons.  

Je kunt de bons bestellen door overschrijving van het bedrag op de rekening van het FAGG 
(Galileelaan 5/03 – 1210 Brussel) met vermelding van het stamnummer van de apotheek alsook 
het hoogste bonnummer dat je in je bezit hebt. De leveringstermijn bedraagt een viertal 
weken. 
IBAN: BE32 6790 0220 2102 
BIC/Swift code: PCHQBEBB 

Let op: aangezien er in de loop van volgend jaar wordt overgeschakeld naar een digitaal 
systeem dat de papieren verdovingsbons zal vervangen, raden wij aan om geen al te grote 
bestellingen te plaatsen (max. 200 bons). 

PILOOTPROJECT “AFBOUWPROGRAMMA VAN BENZODIAZEPINES OF 
AANVERWANTE PRODUCTEN” (APB) 

Het langdurig gebruik van benzodiazepines en Z-drugs ligt in België alarmerend hoog. Het 
gebruik van die middelen leidt vaak tot bijwerkingen en maakt het risico op vallen viermaal 
groter. Het is een frequente oorzaak van vallen bij ouderen. 

Om die trend te keren, zal het RIZIV vanaf 1 februari een programma vergoeden voor het 
geleidelijk afbouwen van slaapmedicatie (benzodiazepines en Z-drugs) door middel van 
magistrale bereidingen.  APB, je lokale beroepsvereniging en de navormingsinstituten zullen 
je ondersteunen bij de invoering van deze nieuwe dienst in de apotheken. 

mailto:celluleaidemedicale@ocmwbxl.brussels
mailto:info@apothekersinnood.be
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Dit project betreft rechthebbende van de 7 “RIZIV-ziekenfondsen” (100-200-300-400-500-
600(niet 675) - 900(910→950)).  Aan de Directie Oorlogsslachtoffers werd gevraagd of ze ook 
tussenkomen, we houden jullie op de hoogte. 

Een nieuwe dienst: welke modaliteiten? 
De nieuwe dienst kan uitsluitend op voorschrift worden opgestart. Elke volwassene (die niet 
in een woonzorgcentrum of andere instelling verblijft) die chronisch (gedurende ten minste 
3 maanden) één enkel benzodiazepine of Z-drug heeft gebruikt, in een dosering die niet 
hoger is dan 3 maal de gebruikelijke dagelijkse dosis, komt in aanmerking voor 
een afbouwprogramma.  

De arts kiest in overleg met de patiënt uit drie afbouwschema's (5, 7 of 10 stappen). 

Het afbouwprogramma voor benzodiazepines wordt gerealiseerd aan de hand van een 
schema van magistrale bereidingen, waarbij de dosis van de benzodiazepines stapsgewijs 
verlaagd wordt. Elke stap kan 10, 20 of 30 capsules bevatten.  

De bereiding en het begeleidingsgesprek moet voorafgegaan worden door een 
initiatiegesprek 

De patiënt: 

• moet zijn/haar geïnformeerde toestemming hebben gegeven voor het delen 
van gezondheidsgerelateerde gegevens (eHealthConsent) en voorgezette 
farmaceutische zorg aan de apotheker-titularis van de apotheek van zijn/haar keuze; 

• volgt heel het afbouwprogramma in dezelfde apotheek van zijn/haar keuze; 
• gebruikt geen andere benzodiazepine (of Z-drug) dan is voorgeschreven in het kader 

van het afbouwprogramma; 
• heeft slechts recht op terugbetaling van één programma per jaar. 

Bij het snelste schema wordt op 50 dagen afgebouwd, bij het langzaamste op 360 dagen. 

Indien nodig kan de arts tijdens de loop van het afbouwprogramma nog maximaal 2 extra 
‘stabilisatiestappen’ voorschrijven.  

De patiënt geeft de apotheker ook, het ingevulde document “Overeenkomst tussen patiënt, arts 
en apotheker voor het opstarten 1 van een afbouwprogramma voor chronisch gebruik van 
benzodiazepines of aanverwante producten” 

Bereidingen op maat 
De apotheker bereidt capsules vertrekkende van de specialiteit, en niet de grondstof.  
Daarnaast moet hij de patiënt gedurende het hele traject motiveren en begeleiden.  

De te gebruiken specialiteit wordt door de arts vastgelegd en nadien kiest de apotheker de 
meest toepasselijke verpakking voor de bereiding (grootte en dosering) 

De bereidingen en de begeleiding worden volledig terugbetaald door het RIZIV. Alleen de 
kost van de specialiteit (die in de bereiding verwerkt wordt) blijft ten laste van de patiënt. De 
apotheker kiest daarom de goedkoopst mogelijke verpakking en bewaart het overschot op 
naam van de patiënt. 
  

https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/Overeenkomst%20pati%c3%abnt-arts-apotheker-afbouw%20BENZO.pdf
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/Overeenkomst%20pati%c3%abnt-arts-apotheker-afbouw%20BENZO.pdf
https://www.apb.be/APB_LIBRARY/PUBLIC/Overeenkomst%20pati%c3%abnt-arts-apotheker-afbouw%20BENZO.pdf
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Taken van de apotheker: 
1) Inhoud van het formulier nakijken op volledigheid. Samen met de patiënt en indien 

nodig (telefonisch) de arts de ontbrekende velden vervolledigen. 
2) Nakijken van de eHealth consent status. Indien deze nog niet zou gegeven zijn, wordt 

deze samen met de patiënt in orde gebracht. 
3) Nakijken van GFD om er zeker van te zijn dat geen enkele andere apotheek 1 van de 

CNK’s initiatie afbouwprogramma heeft geregistreerd 
4) Nakijken van de inclusiecriteria (chroniciteit 1 unieke BZRA molecule uitgedrukt als # 

DDD laatste 3 maanden) 
5) Nakijken van de exclusiecriteria (rusthuispatiënt) 
6) Overbrengen van de informatie uit het formulier in het eForm “BENZO CONTRACT” 
7) Afsluiten van het eForm: op dat moment wordt het therapeutisch contract tussen de 3 

partijen opgesteld 
8) Ter beschikking stellen van de patiënt en de arts van dit contract (elektronisch of 

papier) 
9) Bepalen – tussen alle beschikbare specialiteiten - van de meest adequate 

specialiteitsverpakking die zo goed mogelijk aansluit bij de benodigde hoeveelheid 
actief bestanddeel (in functie van gekozen schema, de duur van elke stap, en de kost 
voor de patiënt) 

10) Houden van een initiatie afbouw gesprek tussen de apotheker en de patiënt, met 
respect voor de privacy van het gesprek 

Tarifering: 

De apotheker brengt de MB in om deze in het dossier van de patiënt te registreren zoals 
elke MB. Daarna met het bedrag berekend door de software voor deze MB geannuleerd 
worden, vermits deze gefactureerd wordt (via de TD) aan de mutualiteit van de patiënt met 
behulp van CNK-codes ingebracht in dezelfde verkoop. 
De patiënt betaalt enkel de verpakking die nodig is voor de bereiding, het RIZIV betaalt 
volledig het bereidingshonorarium en de aflevering van de magistrale bereiding terug (er 
is dus geen remgeld ten laste van de patiënt). 

Lijst van de verschillende CNK, pseudocodes en bedragen: 

CNK Pseudocode Beschrijving Bedrag 

5521950 0795476 Benzo Afbouw Honorarium initiatiegesprek 5 staps programma 23,67 € 

5521968 0795491 Benzo Afbouw Honorarium initiatiegesprek 7 staps programma 23,67 € 

5521976 0795513 Benzo Afbouw Honorarium initiatiegesprek 10 staps programma 23,67 € 

5521984 0795535 Benzo Afbouw Honorarium bereiding 10 capsules 15,10 € 

5521992 0795550 Benzo Afbouw Honorarium bereiding 20 capsules 15,10 € 

5522008 0795572 Benzo Afbouw Honorarium bereiding 30 capsules 15 ,10 € 

5522016 0795594 Benzo Afbouw Honorarium bereiding stabilisatiestap 15,10 € 

5522024 0795616 Benzo Afbouw Honorarium tweede begeleidingsgesprek 23,67 € 

Specifieke honoraria 
De apotheker mag bij elke bereiding/aflevering een honorarium aanrekenen (zoals we dat 
kennen voor terugbetaalde magistrale bereidingen). Daarnaast mag je maximum twee 
begeleidingsgesprekken factureren:  

➢ het initiatiegesprek 
➢ een opvolggesprek tijdens het programma, bv. wanneer de patiënt het moeilijk heeft.  
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Afhankelijk van het gekozen afbouwschema bedraagt de totale vergoeding 150 à 200 
euro. 

Meer informatie op MyAPB 

Een testfase 
De overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, over het 
'Afbouwprogramma voor benzodiazepines en aanverwante producten', geldt voorlopig 
voor een jaar.  
Het RIZIV-budget voor deze dienst is een gesloten enveloppe, waardoor het aantal 
begunstigde patiënten wordt beperkt. Het is echter de bedoeling om deze dienst op termijn 
in de apotheken te verankeren. De duurzaamheid ervan zal afhangen van een evaluatie van 
apothekersverenigingen en van de verzekeringsinstellingen.  
Het is aan ons allen om te bewijzen dat een dergelijke dienst wel degelijk een plaats heeft 
in de apotheek en dat ze een adequaat antwoord biedt op een belangrijk probleem voor de 
volksgezondheid! 

LIMIET OP EXPORT GENEESMIDDELEN IN GEVAL VAN AANZIENLIJKE 
ONBESCHIKBAARHEID 

De federale regering heeft een koninklijk besluit genomen waardoor ze de uitvoer van 
geneesmiddelen kan beperken bij een aanzienlijke onbeschikbaarheid of dreiging 
daartoe. En de ministerraad heeft een wetvoorontwerp goedgekeurd dat alle betrokken 
actoren kan verplichten om inzage te geven in hun geneesmiddelenvoorraad. 

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke is zich goed bewust van de talrijke 
onbeschikbaarheden. “Er bestaat een grote bezorgdheid over een tekort aan 
geneesmiddelen, zowel in België als in andere landen. Zaterdag hebben we een KB 
gepubliceerd dat ons toelaat een limiet in te stellen op de export in geval van 
onbeschikbaarheid, als het over essentiële geneesmiddelen gaat en er haast mee 
gemoeid is." 

Het verbod zal van toepassing zijn op geneesmiddelen die dringend en noodzakelijk zijn, een 
grote impact hebben op het leven van de patiënt en waarvan geen andere vergunde 
geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking ter beschikking zijn. 

De onbeschikbaarheid van dergelijk geneesmiddel wordt in dat geval gecatalogiseerd 
door het FAGG als 'waarschijnlijk' of 'zeker', gedurende minstens één maand. Het FAGG 
werkt momenteel aan een (eerste) lijst met stoffen en geneesmiddelen waarvoor een 
uitvoerverbod kan worden ingeroepen. 

Inzage in geneesmiddelenvoorraad 
Intussen heeft de ministerraad op voorstel van minister Vandenbroucke een voorontwerp van 
wet goedgekeurd. Dat de wettelijke basis bepaalt om alle actoren binnen de markt (ook 
apothekers dus) voor (bepaalde) geneesmiddelen de verplichting op te leggen om inzage te 
geven in hun stock geneesmiddelen. Op die manier kan de federale regering sneller ingrijpen 
zodra er tekorten dreigen te zijn van een kritiek geneesmiddel.  
  

https://www.apb.be/nl/my/Magistrale-bereidingen/reglementering/Afbouw-benzodiazepines/Pages/default.aspx
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/01/19/2023030395/staatsblad
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Substitutie zonder voorafgaand akkoord 
APB werkt dus in de Werkgroep 'Onbeschikbaarheden' samen met de betrokken 
stakeholders, het FAGG en de minister aan realistische oplossingen voor de apothekers op het 
terrein. De maatregelen en regelgeving worden zo progressief verder ontplooid en uitgerold. 
Zo werd vorig jaar in juli eindelijk een KB gepubliceerd dat de apothekers ook formeel 
toelaat om een voorgeschreven geneesmiddel dat onbeschikbaar is te substitueren – 
zonder voorafgaand akkoord van de voorschrijver - om de continuïteit van de zorg te 
verzekeren.  
De apotheker moet daarbij wel enkele basisvoorwaarden in acht nemen.  

DRUGSPRECURSOREN (FAGG) 

Het FAGG herinnert in een mededeling aan de wettelijke verplichting voor verkopers en 
verdelers van chemische stoffen van categorie 1 of 2 om aan de koper afnemersverklaring 
te vragen waarin de gebruiksdoeleinden worden vermeld, om de handel in 
drugsprecursoren te beschermen.  
In zijn mededeling geeft het FAGG een overzicht van de verklaringen die vereist zijn bij 
aankoop van stoffen van categorie 1 en 2. 

Verdelers van stoffen van categorie 1 zoals efedrine, norefedrine, pseudo-efedrine, 
ergometrine, ergotamine … kunnen enkel verkopen aan een marktdeelnemer die 
een afnemersverklaring (model in punt 1 van bijlage III) kan voorleggen voor elke stof. Een 
kopie van de afnemersverklaring moet worden gestempeld en gedateerd door de verkoper 
om te bevestigen dat de kopie met het origineel overeenstemt. 

Verdelers van stoffen van categorie 2 zoals azijnzuuranhydride, fenylazijnzuur, antranilzuur, 
piperidine, kaliumpermanganaat, rode fosfor … mogen zowel de verklaring voor afzonderlijke 
transacties (model in punt 1 van bijlage III) als de verklaring voor meerdere 
transacties  binnen een periode van maximaal één jaar (model in punt 2 van bijlage III) 
aanvaarden.  

De verklaring voor meerdere transacties mag slechts worden aanvaard op voorwaarde dat de 
marktdeelnemer aan de volgende criteria voldoet: 

• de verdeler heeft de stof in de voorafgaande twaalf maanden al ten minste driemaal 
aan deze afnemer geleverd; 

• de verdeler heeft geen reden om aan te nemen dat de stof voor illegale doeleinden zal 
worden gebruikt; 

• de bestelde hoeveelheden zijn niet ongebruikelijk voor die afnemer. 

Het FAGG wijst erop dat “voor het publiek opengestelde apotheken en 
ziekenhuisapotheken zich ook aan de verplichting moeten houden om bij aankoop de 
afnemersverklaring voor te leggen. 
  

https://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/APB-News/Pages/substitutie-zonder-voorafgaand-akkoord.aspx
https://www.fagg.be/nl/news/fagg_herinnert_aan_noodzaak_van_afnemersverklaring_voor_kopers_van_chemische_stoffen_van
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/INSP/PRECURSORS/CELEX_02004R0273-20210113_NL_TXT.pdf
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/INSP/PRECURSORS/CELEX_02004R0273-20210113_NL_TXT.pdf
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/INSP/PRECURSORS/CELEX_02004R0273-20210113_NL_TXT.pdf
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/INSP/PRECURSORS/CELEX_02004R0273-20210113_NL_TXT.pdf
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/INSP/PRECURSORS/CELEX_02004R0273-20210113_NL_TXT.pdf
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PHISHINGGOLF IN NAAM VAN DE FOD ECONOMIE 

Ook de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt misbruikt. 

De FOD Economie werd op de hoogte 
gebracht van een golf van phishingaanvallen 
in zijn naam. Heel wat burgers en 
ondernemingen ontvingen die e-mails in 
naam van de FOD Economie en de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  

De FOD Economie waarschuwt dan ook om 
niet in die val te lopen. 

De oplichters bootsen ons e-mailadres van het 
contactcenter info.eco@economie.fgov.be 
exact na waardoor het lijkt of de phishingmail 
van dat e-mailadres afkomstig is. Ook het logo 
van de Kruispuntbank van Ondernemingen 
wordt misbruikt. 

In de frauduleuze e-mail wordt de 
gebruiker gevraagd om zo snel mogelijk 
een cijfersleutel aan te vragen of de 
identiteit te bevestigen door op een link te 
klikken. Doe je dat niet, dan wordt de 

onderneming inactief verklaard en verliest het recht op een KBO-registratie.  
Momenteel circuleert die phishingmail enkel in het Frans met als onderwerp: "Votre formulaire 
d'entreprise pourrait bientôt être désenregistré". 

Voorkomen is beter dan genezen 
Om ervoor te zorgen dat jij of anderen niet in de val trappen, geven we je deze 5 tips 

1. Klik nooit op een link in een e-mail of sms die je niet vertrouwt en kijk of de link verwijst 
naar één van de websites van de FOD Economie. Beweeg je muis voor je klikt over de 
link of knop. Twijfel je toch, ga dan zelf naar de website van de FOD Economie of neem 
contact met ons op. 

2. De FOD Economie of eender welke instelling vraagt nooit per e-mail, sms of telefoon 
om jouw gegevens te updaten via een niet beveiligde link. Ook vragen wij nooit zomaar 
naar paswoorden, gebruikersnamen, bankgegevens of persoonlijke codes. 

3. Is de e-mail of sms onverwacht of is de boodschap vreemd? Een e-mail om 1 uur ’s 
nachts moet een alarmbel doen afgaan. 

4. Meld elke phishingpoging of verdachte e-mail op het meldpunt van de FOD Economie 
(scenario “Phishing en andere vormen van bedrieglijk verkrijgen van gegevens”). De 
Economische Inspectie van de FOD Economie bekijkt je melding en kan beslissen een 
onderzoek in te stellen om een einde te maken aan de frauduleuze praktijken. 

5. Stuur de verdachte e-mail naar verdacht@safeonweb.be  en verwijder het daarna. 

  

mailto:info.eco@economie.fgov.be
https://economie.fgov.be/nl
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/
mailto:verdacht@safeonweb.be
https://news.economie.fgov.be/images/465813
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WIJZIGINGEN AAN DE TERUG-BETALINGSMODALITEITEN (BRON APB) 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk I vanaf 1 februari 2023: 

CRIT CNK BENAMING  PP TB ACTIEF  WIGW 

B-55 4636700 ASAMOVON 1600 mg 60  comprimés  G 69,75 69,75 12,10 8,00 

B-148 4664454 ZUBSOLV 1,4 mg/0,36 mg 7  comprimés  R 8,96 8,96 1,33 0,80 

B-148 4664470 ZUBSOLV 1,4 mg/0,36 mg 28  comprimés  R 20,60 20,60 5,29 3,17 

B-148 4664462 ZUBSOLV 5,7 mg/1,4 mg 7  comprimés  R 17,52 17,52 4,24 2,55 

B-148 4664488 ZUBSOLV 5,7 mg/1,4 mg 28  comprimés  R 51,12 51,12 12,10 7,65 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hfst IV mits machtiging van de adviserende arts 
met beperkte geldigheid – type b (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 februari 2023: 

CRIT CNK BENAMING  PP TB ACTIEF  WIGW 

A-50 4607826 ADYNOVI 2000 IU/ 5mL (Abacus) 1 flacon injectable 2000 IU poudre 
pour solution injectable 

  1626,51 1626,51 0,00 0,00 

A-65 4636031 GLIVEC 400 mg (Abacus) 30  comprimés R 826,69 826,69 0,00 0,00 

B-374 4512018 KERENDIA 10 mg 28  comprimés  T 71,25 71,25 12,10 8,00 

B-374 4512109 KERENDIA 10 mg 98  comprimés  T 224,74 224,74 15,00 9,90 

B-374 4512125 KERENDIA 20 mg 28  comprimés  T 71,25 71,25 12,10 8,00 

B-374 4512117 KERENDIA 20 mg 98  comprimés  T 224,74 224,74 15,00 9,90 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hfst IV mits machtiging van de adviserende arts 
met beperkte geldigheid type e (code ‘E’ in het Tarief) vanaf 1 februari 2023: 

CRIT CNK BENAMING  PP TB ACTIEF  WIGW 

B-255 4521068 
ENBREL 25 mg (SmartClic) 4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 

mg/mL 
  254,73 254,73 12,10 8,00 

B-255 4521050 
ENBREL 50 mg (SmartClic) 4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 

mg/mL 
  503,75 503,75 12,10 8,00 

B-255 4521043 
ENBREL 50 mg (SmartClic) 12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 

mg/mL 
  1464,27 1464,27 12,10 8,00 

B-281 4521068 
ENBREL 25 mg (SmartClic) 4 cartouches 0,5 mL solution injectable, 50 

mg/mL 
  254,73 254,73 12,10 8,00 

B-281 4521050 
ENBREL 50 mg (SmartClic) 4 cartouches 1 mL solution injectable, 50 

mg/mL 
  503,75 503,75 12,10 8,00 

B-281 4521043 
ENBREL 50 mg (SmartClic) 12 cartouches 1 mL solution injectable, 50 

mg/mL 
  1464,27 1464,27 12,10 8,00 

A-27 4664496 
FULVESTRANT REDDY 250 mg 2 seringues préremplies 5 mL solution 

injectable, 50 mg/mL 
G 189,46 189,46 0,00 0,00 

A-65 4636031 GLIVEC 400 mg (Abacus) 30  comprimés R 826,69 826,69 0,00 0,00 

B-334 3314267 OTEZLA 10 mg/ 20 mg/ 30 mg 27 comprimés   336,86 336,86 12,10 8,00 

B-334 3314275 OTEZLA 30 mg 56 comprimés    688,00 688,00 12,10 8,00 

B-92 4615787 
PUREGON 900 I.U./1,08 ml (Abacus) 1 cartouche 1,08 mL solution 

injectable, 833,33 IU/mL 
  262,09 262,09 12,10 8,00 

B-373 3310869 
REPATHA 140 mg 6 stylos préremplis 1 mL solution injectable, 140 

mg/mL 
T 1261,23 1261,23 12,10 8,00 

B-266 1766625 RILATINE Modified Release 20 mg 30 gélules    22,95 22,95 6,12 3,67 

B-266 1766658 RILATINE Modified Release 30 mg 30 gélules    27,32 27,32 7,27 4,32 

B-255 3831096 XELJANZ 11 mg 91  comprimés   2559,14 2559,14 15,00 9,90 

B-255 3831088 XELJANZ 11 mg 28  comprimés    883,33 883,33 12,10 8,00 
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De volgende contraceptiva werden toegevoegd aan de lijst van de terugbetaalde contraceptiva 
voor rechthebbende tot 25 jaar of met een verhoogde tegemoetkoming sinds 1 januari 2023: 

CNK BENAMING  PP <25J/ BVT 

4622445 MIRENA 20MCG/24H ORIFARM SYST.DIFF.INTRA UTERIN 1 147,57 0,00 

4622452 IMPLANON NXT ORIFARM IMPL SUBCUT 68MG PIP 143,59 35,59 

4638896 SLINDA 4MG COMP PELL 13X28 113,09 74,09 

De terugbetaling van de volgende specialiteiten wordt geschrapt vanaf 1 februari 2023: 

CRIT CNK                                   BENAMING 

A-27 2898500 BICALUTAMIDE SANDOZ 50 mg 98 comprimés 

B-8 3017563 FLECATEVA RETARD 150 mg 60 gélules  

Cs-7 2924520 ILEXEL 20 mg 30 comprimés 

Cs-7 2924538 ILEXEL 20 mg 50 comprimés 

B-224 3029493 IRBESARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 300 mg/12,5 mg 28 comprimés  

B-224 2626935 LOSARTAN APOTEX 100 mg 98 comprimés 

B-224 2626901 LOSARTAN APOTEX 50 mg 98 comprimés  

B-48 3548070 OMEPRAZOL APOTEX 10 mg 100  gélules  

B-76 3641156 OPRYMEA 0,26 mg 100  comprimés 

B-76 3641172 OPRYMEA 0,52 mg 100  comprimés 

B-41 3582442 ROSUVASTATINE TEVA 40 mg 30  comprimés 

A-45 3582442 ROSUVASTATINE TEVA 40 mg 30  comprimés 

B-8 869636 RYTMONORM  50 comprimés 

B-349 3780467 SKILARENCE 120mg 90 comprimés 

B-349 3780459 SKILARENCE 30mg 42 comprimés 

B-314 3874419 SKYRIZI 75 mg 150 mg solution injectable 

A-20 2398097 STOCRIN 200 mg 90 comprimés  

B-224 3023447 TELMISARTAN SANDOZ 40 mg 98 comprimés 

B-224 3043130 TELMISARTAN TEVA GENERICS 40 mg 28 comprimés 

Voor de prijsdalingen verwijzen we u naar de officieuze lijsten op de website van 
pharmacy.brussels. 

  

https://upb-avb.be/nl/news/lijst-van-de-prijsdalingen-op-01-08-2022/
https://upb-avb.be/nl/news/lijst-van-de-prijsdalingen-op-01-08-2022/
https://pharmacy.brussels/tarifering/td-info/


               - 14 -             pharmacy.brussels - TD Info Februari 2023 

Werkzoekenden 

APOTHEKERS 

01/2023 
Pharmacien indépendant avec beaucoup d'expérience propose des remplacements sur 
Bruxelles. Je parle français, anglais et espagnol. 
Contact : pharmacienremplacement@gmail.com 

11/2022 

Pharmacien dynamique, motivé 4 ans d’expérience en indépendant disponible pour des 
remplacements les mercredis idéalement sur Bruxelles à partir de février 2023. 
Softs Nextpharm, officinall et greenock 
Contact :  Amine-hamditn@hotmail.com  ou 0474/39.37.09 

FARMACEUTISCH-TECHNISCH ASSISTENTEN 

01/2023 

Assistante en pharmacie cherche emploi : Très organisée, consciencieuse et polyvalente. 
5 ans d’expérience. Recherche 3 jours/ semaine. Région de Bruxelles Nord de préférence et 
communes à facilités. 
Langues parlées : Français et Albanais (langues maternelles). Très bon niveau de connaissance 
en Anglais et Italien. Bon niveau en Néerlandais et désireuse de m’améliorer.  
Logiciels connus : Sabco, Nextpharm, Pharmony + PMI déjà expérimentée  
Contact :  GSM 0486/25.61.19 - kejsi_bandilli@hotmail.com 

Jobaanbiedingen 

12/2022 

Is er misschien een apotheker die zijn werk-privébalans wil verbeteren. Niet werken op 
woensdag en/of zaterdag? Geen wachtdienst. 
Apotheek (grens Schaarbeek-Evere), makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uren overeen 
te komen, zoekt apotheker. 
Contact 0477/403864 (na 19u) of apo.debrabandere@skynet.be 

12/2022 

Pharmacie située à Laeken cherche assistant(e) pour renforcer l’équipe. Ambiance familiale, 
patientèle de quartier, horaires flexibles mais samedi prioritaire. Proposition de CDI ou 3/4 
temps. Excellente ambiance de travail.  
Mail: phie.waterlot@skynet.be - GSM: 0477/22.18.69 

11/2022 

La pharmacie Petillon à Auderghem/ Etterbeek est à la recherche : 
- d'un(e) pharmacien(ne) bilingue, équipe jeune, bonne rémunération (+ avantages extra 
légaux) , contrat durée indéterminée, jeunes diplômés sont également les bienvenus, 
Si cela vous intéresse, merci de me contacter par téléphone au 0478/205.000 ou par courriel: 
jo.trap@proximus.be 

11/2022 
Pharmacie Engels à Laeken cherche pharmacien ( statut employé) 3 jours par semaine dont le 
mercredi. 
Contact:02/427 81 30 ou  0477 677 072 ou anne-engels@hotmail.com 

09/2022 

Apotheek Grimbergen zoekt een enthousiaste apotheker m/v voor de nieuwe apotheek in 
Grimbergen. 
Profiteer van deze interessante opportuniteit om te werken in een uitdagende omgeving met 
de nadruk op verscheidene aspecten: 
- vanzelfsprekend: medicatie op voorschrift en OTC (een mooie lange OTC-wand)  
- kwalitatieve cosmetica met een leuke beleving  
- natuurproducten ° thuiszorg  
- meer toekomstgericht: testing (niet alleen covid) en vaccinatie  
- en nog meer. 
Wens je je te specialiseren in een bepaald domein, dan is daar met veel plezier ruimte voor. 
Aanvullende profielen maken een team immers sterk, interessant en uitdagend. 
Vol/halftijds, alles is bespreekbaar. Wij kijken al uit naar je komst –  
Contact: apotheekgrimbergen@gmail.com 

08/2022 

Pharmacie proche de l'hôpital Bracops cherche pharmacien.ne 1/2 ou plein temps. 
Pharmacien(ne) adjoint(e) 
C'est une pharmacie de quartier et de passage, orientée soins pharmaceutiques,aroma, nutri, ... 
Salaire attractif, horaire à convenir. Jeune diplomé.e bienvenu.e.  
Contact :   +32495145516 ou mail:   novakapharma@outlook.com 

  

mailto:pharmacienremplacement@gmail.com
mailto:Amine-hamditn@hotmail.com
mailto:kejsi_bandilli@hotmail.com
mailto:apo.debrabandere@skynet.be
mailto:phie.waterlot@skynet.be
mailto:jo.trap@proximus.be
mailto:anne-engels@hotmail.com
mailto:apotheekgrimbergen@gmail.com
mailto:novakapharma@outlook.com
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Officina’s over te nemen 

01/2023 Pharmacie à céder à Woluwé Saint Pierre .  
Contact GSM : 0475/ 41 00 64   

12/2022 

Située au centre d’une commune en plein développement démographique, au carrefour des 
artères commerçantes. 
Son implantation stratégique et les perspectives de développement de la commune en font 
une opportunité unique à saisir ! 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-
groupe.be et demandez Mr. Wydock (Réf 2022-05). 

11/2022 

Cession d'une pharmacie en personne physique sur la commune de Molenbeek Saint-Jean.  
Il s'agit d'une pharmacie de quartier et de passage. L'officine est entourée de plusieurs écoles, 
cabinets médicaux et de commerces de quartier. Le chiffre d'affaires est en constante 
évolution depuis son transfert.  Loyer 640€(charges comprises). Chiffre d'affaires : 550.000 
euros 
Contact : 0486/49.75.33 (avant 20h merci). 

10/2022 
Pharmacie présente un chiffre d'affaires d'approximativement 300.000 euros/an en constante 
augmentation. Située dans le quartier Madou. 
Contact: mamaghani.nina@gmail.com   Tél : +32485993932 

10/2022 
Pharmacie située entre Schuman et Reyers avec un réel potentiel cherche son futur 
propriétaire enthousiaste et motivé.Contact : fc018440@skynet.be 

05/2022 
Jolie pharmacie à remettre à Schaerbeek pour cause de problème de santé 
Chff d'affaire 200000€ - Prix 50000€  sans discuter - Curieux s'abstenir  
Contact : 0486.806.309  

04/2022 

Société comprenant 2 officines, au chiffre d’affaires de plus de 2Mln EUR de CA actuellement 
exploitées en société. Sa localisation stratégique à la sortie d’une station de métro lui assure 
une excellente visibilité. 
La société n’a aucune dette financière (bancaire). 
Plus d’informations sur le site https://mbm-groupe.be/pharmacies_a_remettre/. 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-
groupe.be et demandez Mr. Wydock. 

04/2022 
Pharmacie de quartier à céder dans la région de Charleroi. 
CA +/- 550.000€ 
Contact : mgeudewert@deloitte.com ou GSM 0495/46.58.23 

02/2022 

Pharmacie très bien située à Ixelles. CA 1,2M EUR. Réf 2022-01. 
Plus d’informations sur le site https://mbm-groupe.be/pharmacies_a_remettre/. 
Contacter le bureau comptable MBM PHARMA au 02/343.64.21 ou secretariat@mbm-
groupe.be et demandez Mr. Wydock 

 

Kandidaat overnemers 

Je suis à la recherche d’une officine à reprendre, avec un  CA de plus de 1M sur la région de 
Bruxelles et alentours ainsi que dans le Brabant wallon.   Contact : reprisepharm@outlook.be  

Recherche officine à remettre autour de Bruxelles, dans le Brabant Wallon ou Flamand, avec un 
chiffre d'affaires de minimum 1 million d'euros.  Contact: mb790432@proximus.be  

 

mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:mamaghani.nina@gmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbm-groupe.be%2Fpharmacies_a_remettre%2F&data=05%7C01%7Cchantal.breuer%40upb-avb.be%7Ce8f0c0e76e534dfdbad008da22d0525c%7C09af1a7f0c72455c91109ba9ab76ed8c%7C0%7C0%7C637860575366059737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iYBjY7ykfaD2m3q7S8m4qxQlGj%2BFyPYVB51zyS0hcIw%3D&reserved=0
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:secretariat@mbm-groupe.be
mailto:mgeudewert@deloitte.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbm-groupe.be%2Fpharmacies_a_remettre%2F&data=04%7C01%7Cchantal.breuer%40upb-avb.be%7C5d3daeb3da984dbb847108d9f85d3eb5%7C09af1a7f0c72455c91109ba9ab76ed8c%7C0%7C0%7C637813902373835910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KGo9Kfr7baq1jrEM0%2FOeYK4wDus32yNhcWNBj696jtY%3D&reserved=0
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