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STARTEN ALS APOTHEKER 
 
De uitoefening van het beroep  is wettelijk beschermd. Dit betekent dat enkel de houders van een wettelijk erkend diploma  van 
apotheker, het beroep mogen uitoefenen. 
 

1. VOORWAARDEN  
 
1. Diplomavereiste:                                                                                                                                                                        

• Belgisch diploma master in de farmaceutische zorg, afstudeerrichting met apotheekstage, of master in de 
geneesmiddelenontwikkeling, afstudeerrichting met apotheekstage.  

• EER of Zwitsers basisdiploma, verplicht voorleggen aan de cel internationale zaken FOD Volksgezondheid. 
• Niet-EER  diploma’s: verplicht gelijkwaardigheid aan te vragen bij de Vlaamse of bij de Franse Gemeenschap   

  
2. Nationaliteit  
Belg, onderdaan van een lidstaat van de EER of Zwitser of beschikken over een beroepskaart of vrij van de verplichting een 
beroepskaart te hebben. 
 
 

2. TE VERVULLEN FORMALITEITEN 
 
De te vervullen formaliteiten worden zo goed als mogelijk in chronologische volgorde weergegeven.  
 
1. Professionele rekening: 
Een apotheker opent best een afzonderlijke bankrekening voor zijn professionele activiteiten. 
 
2. Vestigingsplaats:  
Elke onderneming, ook een apotheker, heeft een vestigingseenheid nodig. 
 
3. Ondernemingsloket: 

• Inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) als niet-commerciële onderneming   
• Aanvragen van een BTW hoedanigheid      
• Aansluiten sociaal verzekeringsfonds, binnen de 90 dagen na aanvang van de zelfstandige beroepsactiviteit      
• Aansluiten mutualiteit (tenzij men reeds aangesloten is) 
 

4. Aanvraag van het visum :  
De apotheker moet het visum aanvragen bij de provinciale geneeskundige commissie.  
De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in het bezit van het diploma (of voorlopig diploma) en de identiteitskaart.   
 
5. Inschrijven bij de Orde der Apothekers: 
De inschrijving moet vergezeld zijn van: 

• het diploma (voorlopig getuigschrift)  
• het visum van de provinciale geneeskundige commissie  
• een attest van goed zedelijk gedrag   
• een kopie van de identitieitskaart 

 
6. Erkenningsnummer aanvragen bij het RIZIV: 
Eens het Rizivnummer bekomen kan de apotheker toetreden tot de Conventie Riziv – Apothekers. 
 
7. Erkenningsnummer aanvragen voor kleine bandagistproducten bij het RIZIV 
 
8. SAMkaarten bestellen 
Te bestellen bij het Riziv 
 
9. Registratie van gegevens over de apotheek in het kadaster van de apotheken  
Wijzigingen omtrent de coördinaten van de apotheek -  bijvoorbeeld een adreswijziging, wijziging titularis -  moeten meegedeeld worden 
bij het FAGG. 
 
10. Aansluiten bij een tariferingdienst 
Aansluiting verplicht indien men kiest voor de rechtstreekse betaling door de verzekeringsinstellingen (3de betalersregeling). 
 
11. Aangifte bij de Privacycommissie  
Geheel of gedeeltelijke automatische verwerking van persoonsgegevens moet aangegeven worden bij de commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levensfeer. 
 
12. Inschakelen in wachtdienst 
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3.  SOCIALE ZEKERHEID  
 
De zelfstandige apotheker moet in principe sociale bijdragen betalen. Deze bijdragen hangen af van: 

• de categorie waartoe men behoort: hoofdberoep – bijberoep - gelijkstelling bijberoep – actief gepensioneerde; 
• het netto bedrijfsinkomen als zelfstandige. 

De bijdragen bedragen:   
• voor hoofdberoepen ongeveer 23 % op netto bedrijfsinkomen met een minimum van ongeveer € 630  per  kwartaal;  
• voor met bijberoep gelijkgestelden 23 % op het netto bedrijfsinkomen met een vrijstelling indien dit inkomen lager ligt dan 

ongeveer 1200 euro op jaarbasis;  
• voor actief gepensioneerden ongeveer 15 % op het netto bedrijfsinkomen met een vrijstelling indien dit inkomen lager ligt dan 

ongeveer 2400 euro op jaarbasis.  
Rechten als zelfstandige in hoofdberoep: pensioen, medische kosten, arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslagen, 
moederschapshulp, faillissementsuitkering. 
 

4.  VERZEKERINGEN  
 
1. persoonlijke verzekeringen 

• het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen, premie aftrekbaar als beroepskost . Pensioensparen, premie fiscaal 
aftrekbaar. Bij vennootschapsvorming een groepsverzekering of en Individuele pensioentoezegging . 

• verzekering gewaarborgd inkomen, geeft een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Voor 
starters jonger dan 45 jaar, is er de Jonge Carrière-polis met 15 % goedkopere premie. 

2. aansprakelijkheidsverzekeringen 
• Beroepsaansprakelijkheid, polis moet goedgekeurd zijn door de Raad van het IAB 
• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
• BA motorvoertuigen 
• Arbeidsongevallen indien personeel in dienst 
• brandverzekering als huurder van een pand 
• verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing 

3. eigendomsverzekeringen 
4. rechtsbijstand  
 
 

5.  BOEKHOUDING EN FISCALITEIT  
 
Een apotheker is) wel onderworpen aan BTW. Er geldt voor de apothekers een forfaitaire regeling.  
Zij moeten uiteraard eveneens een aangifte doen in de personenbelasting. Dit gebeurt via deel II, vak baten (of bedrijfsleider) van de 
belastingsaangifte. 
De apotheker moet zijn ontvangsten en uitgaven optekenen in een fiscaal dagboek.  
De apotheker moet voor alle beroepsontvangsten (honoraria, voorschotten, bezoldigingen en terugbetalingen van kosten) een 
ontvangstbewijs (origineel en kopie) afleveren.  
 
 

6. VENNOOTSCHAPPEN 
 

• Indien men wil starten onder vennootschapsvorm kan men kiezen uit verschillende vennootschapsvormen: 
BVBA, CV,VOF, NV.... 

• bijkomende formaliteiten 
o financieel plan opmaken  
o via notaris: opmaak authentieke akte, registratie, neerlegging (onderhands bij VOF, GCV, CVOHA) 
o werkt men via een vennootschap, dan dient de vennootschap zelf ook aan te sluiten bij een sociaal 

verzekeringsfonds en een jaarlijkse forfaitaire solidariteitsbijdrage te betalen 
• Behalve bij VOF, GCV, CVOHA....is een dubbele boekhouding verplicht.  
• De vennootschap dient een belastingsaangifte als rechtspersoon in. De zaakvoerders en werkende vennoten 

geven hun inkomsten aan als bedrijfsleider (deel II belastingsaangifte).  
• De vennootschap moet voor mandatarissen en werkende vennoten bedrijfsvoorheffing afhouden indien er een 

bezoldiging als bedrijfsleider wordt uitbetaald.  Hiervoor neem je best contact op met een sociaal secretariaat. 
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7. STEUNMAATREGELEN  
 
1. Fiscaal: 

• de investeringsaftrek, de belastbare winst wordt verminderd met een bepaald percentage van het bedrag dat 
aan een nieuwe investering werd besteed.  

• vrijstelling van voorafbetaling (eerste 3 jaren) 
• notionele intrest voor vennootschappen  “de belastingaftrek voor risicokapitaal”. 

2. Sociaal: 
• proefperiode  
• vermindering patronale RSZ bijdragen bij indienstname van personeel 

3. Bij investeringen: 
• participatiefonds kent achtergestelde leningen toe aan starters of aan zij die hun zaak willen uitbreiden.  
• waarborgfonds kan onder bepaalde voorwaarden een aanvullende waarborg verstrekken bij kredietaanvragen 

bij een financiële instelling. Het fonds waarborgt dan ten opzichte van de financiële instelling de terugbetaling in 
hoofdsom en intresten. 

4 De KMO portefeuille: Zelfstandigen en kmo's kunnen voor opleiding en advies elektronisch subsidies aanvragen. 
 
 
 

8. RIZIV VOORDEEL 
 
Elke apotheker kan toetreden tot de Nationale conventie tussen apothekers en mutualiteiten. De toegetreden apotheker verbindt er zich 
toe de richtlijnen van het RIZIV na te leven inzake nomenclatuur en honoraria. Door de toetreding geniet de apotheker van het RIZIV-
sociaal statuut. In dit kader geniet hij van een RIZIV-bijdrage voor het financieren van zijn aanvullend pensioen. 
 
 

9. VARIA 
 

• getuigschriften voor verstrekte hulp, aanvragen:  www.medattest (online) of Speos  
• muziek in wachtzaal en behandelkamer: billijke vergoeding en auteursrechten verschuldigd  

 

10. NUTTIGE ADRESSEN 
 

Provinciale geneeskundige commisies 

Antwerpen Pelikaanstraat 4/2e verdieping, 2018 Antwerpen Tel. 02/524.78.50 - Fax: 02/524.78.58  

Brabant Philipssite 3B bus1 3001 – Leuven tel: 016/31.89.22- Open di en do 9u-11u en 14u-15u30 

Limburg St.Jozefstraat 10 bus5.2 - 3500 Hasselt tel: 02/524.78.02 - Open di en do 9u30-12u en 14u-16u 

Oost-Vlaanderen Administratief Centrum "Ter Plaeten" - St.-Lievenslaan 23 - 9000 Gent tel: 09/268.64.50 en 09/268.64.61- Open ma, 

wo, do, vr 9u-12u 

West-Vlaanderen Hoogstraat 9 - 8000 Brugge tel. 050/44.33.80 - Open ma, di, wo, do, vr 9u-11u                                                  

FOD Volksgezondheid,  federaal Agentqschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ,Victor Hortaplein 40/10,1060 

BRUSSEL, Tel.:02/524.97.97, E-mail:info@health.fgov.be - Internet:www.health.fgov.be       

RIZIV Tervurenlaan 211 1150 Brussel tel. 02/739.71.11 – aanvraag getuigschriften www.medattest.be 02/274.09.34 8u-19u  zaterdag. 

8u30-12u  - SPEOS Riziv Getuigschriften Postbus 10011 1740 TERNAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KMO Direct vzw       www.kmodirect.be en www.mijnvrijberoep.be – tel.  050 474 494                                                          

SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen vzw www.svmb.be, tel. 02/238 06 88 – fax. 02/230 57 58 –  vrijberoep@svmb.be 

OVMB cvba, het vrij aanvullend pensioen en riziv-voordeel  www.ovmb.org, tel 02/238 04 78 info@ovmb.org - riziv@ovmb.org      

Participatiefonds      de Lignestraat 1 1000 Brussel tel: 02/210.87.87 - fax: 02/210.87.79 E-mail: info@fonds.org 

Waarborgfonds   1060 Brussel Waterloolaan 16  tel. 02/ 289 85 13 - fax: 02/289 89 95 WWW.KMO-portefeuille.be  

Algemene Pharmaceutische Bond Archimedesstraat 11, 1000 Brussel, Tel: 02/285.42.00 - Fax: 02/285.42.85, info@mail.apb.be  

Starterservice UNIZO  Spastraat 8 1000 Brussel www.unizo.be 

Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)  Spastraat 8 1000 Brussel www.fvib.be  

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle  (www.fanc.fgov.be). 

Formulier te vinden op http://www.health.fgov.be/AGP/nl/formulieren/Apothekeren/FormErk_specialist.doc 
NARIC (National Academic Recognition Information Center), Hendrik Consciencegebouw, Toren A7 Koning Albert II laan, 15 1210 

BRUSSEL Tél. :    Academische erkenning van universitaire diploma's + 32-2-553.98.18 www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric 
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Wenst u te starten als apotheker? Maak een afspraak en kom dan langs in een KMO Direct-agentschap in uw 
buurt, of contacteer ons op info@kmodirect.be of 050/ 474 494 voor meer info of een afspraak bij u thuis   -  
www.kmodirect.be -  
 
 
Wij geven u deze informatie op vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar om dit op een zeer zorgvuldige manier te doen.  
Gelet op deze middelenverbintenis, kan op basis van deze informatie nooit de aansprakelijkheid van KMO Direct vzw of een andere 
vermelde partner ingeroepen worden. Heeft u vragen of aanvullingen op deze fiche, contacteer dan info@kmodirect.be  


