
 

AFGESTUDEERD: TO-DO LIJST 

 

 

Proficiat beste collega-apotheker! 

 

U mag binnenkort uw diploma gaan afhalen, klaar voor een nieuwe stap in uw 

leven! De Westvlaamse Apothekersvereniging is er graag voor u om u te onder-

steunen in deze periode en om u tijdens uw toekomstige carrière bij te staan bij 

al uw vragen of moeilijkheden die kunnen optreden. Nu u afgestudeerd bent en 

u binnenkort een voorlopig attest van uw diploma mag afhalen, zetten wij voor u 

de administratieve to-do’s nog even op een rijtje. 

Uw visum voor het beroep van apotheker wordt afgeleverd door het Directoraat

-generaal Gezondheidsberoepen van de FOD Volksgezondheid. Een geviseerd 

afschrift van uw diploma zal u automatisch met de post worden toegestuurd. 

Specifieke vragen hierover? Bel naar 02 524 9797 of mail naar:  

info@gezondheid.belgie.be. 

 

 

 

Inschrijving bij de Provinciale Orde der Apothekers 

Algemene regel: inschrijven in de provincie waar u gedomicilieerd bent: 

→ indien u titularis/provisor van een apotheek wordt: inschrijven in de provincie waar de apotheek gevestigd is. 

→ werkt u meer dan één week (als vervanger of adjunct) in een andere provincie, dan moet u dit doorgeven aan 

de Raad van de Orde van deze provincie. 

 

Waar in West-Vlaanderen:  Orde der Apothekers 

Baron Ruzettelaan 207 GV 

8310 Assebroek  

Tel. 050/33 70 64 

Open op maandag van 8.30 u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.00u, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30u 

tot 12.30u  

 

Mee te nemen:   

✓ een kopie van uw voorlopig diploma of attest van slagen 

✓ een uittreksel van het strafregister, ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ (aan te vragen in de gemeente waar je 

gedomicilieerd bent, evt. online) 

✓ een kopie van uw identiteitskaart (recto-verso) 

 

Ontvangen: U zal uw inschrijvingsbewijs ter plaatse kunnen invullen. Dien uw aanvraag zo snel mogelijk in. De 

inschrijving dient bekrachtigd te worden tijdens een bijeenkomst van de Raad van de Orde van uw provincie. In 

2019 hoeft u geen lidgeld te betalen. Vanaf kalenderjaar 2020 ontvangt u elk jaar een uitnodiging tot betaling. 



Inschrijven bij RIZIV 

Iedere apotheker (titularis, adjunct of plaatsvervanger) werkzaam in een publieke officina, een ziekenhuisofficina 

of een klinisch labo dient zich in te schrijven bij het RIZIV. Vervolgens ontvang je een persoonlijk RIZIV-

erkenningsnummer.  

Door in te schrijven bij het RIZIV, treed je automatisch toe tot de conventie. Deze conventie regelt de relatie tus-

sen de apothekers, de patiënten en de verzekeringsinstellingen. Voor de apotheker (provisor, adjunct of plaats-

vervanger) dient de conventie mede ondertekend te worden door de eigenaar van de officina, ongeacht hij apo-

theker is of niet. Door deze overeenkomst verbindt de apotheker zich tot het naleven van de RIZIV-richtlijnen 

over aflevering, betalingswijze (systeem van «derde betaler»), prijs, honoraria en vrije keuze van de patiënt.  

Als tegenprestatie voor de verbintenissen aangegaan met het RIZIV via de conventie, storten zij jaarlijks aan de 

apothekers een RIZIV-tussenkomst (via storting op een levensverzekeringscontract, vb. RIZIV-contract aangebo-

den door Curalia). 

 

Om toe te treden tot het RIZIV vul je het inschrijvingsdocument in bijlage in.  

Inschrijvingsvoorwaarden: 

✓ Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid gekregen. 

✓ Je hebt een erkenning van de Orde der Apothekers gekregen. 

 

Je bezorgt deze documenten aan het RIZIV bij voorkeur per mail naar dossierpharma@riziv-inami.fgov.be. 

Of per post: 

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging 

Team apothekers (lokaal 486) 

Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel 

 

 

Polis Beroepsaansprakelijkheid afsluiten 

Deze verzekering kan u afsluiten bij een verzekeringsinstelling: 

Vb. bij Curalia, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel, Tel. 02/735 80 55. 

U kan deze polis online afsluiten via: www.ikbenapotheker.be/formulier-jonge-apotheker-2019/. 

 

Kostprijs:  als bediende: € 55/jaar 

als zelfstandige: € 185/jaar 

Jonge apothekers, zowel bedienden als zelfstandigen, kunnen gedurende een jaar eveneens genieten van het 

voordelige tarief van € 55 indien ze de polis ten laatste 6 maanden na het behalen van hun diploma afsluiten. 

 

 

Uw activiteit melden bij De Westvlaamse Apothekersvereniging (zie bijgevoegd blad) 

Wij vertegenwoordigen de apothekers en verdedigen hun belangen bij de openbare instanties. De beroepsvereni-

gingen van de officina-apothekers zijn gegroepeerd per regio en APB (de Algemene Pharmaceutische Bond) is de 

overkoepelende federatie. De lokale beroepsverenigingen zijn een ideaal middel om in contact te komen met 

apothekers uit uw regio, o.a. ter gelegenheid van de activiteiten die zij organiseren of bij het zoeken naar een job. 
 

Registreer u op www.dewestvlaamse.be (klik op ’Lid worden’) en vraag uw account aan. In 2019 hoeft u geen 

lidgeld te betalen. U ontvang wekelijks onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen en bijscholingen en u 

hebt toegang tot onze website. 
  

Daarnaast zijn wij ook actief op Facebook onder ‘De Westvlaamse Apothekersvereniging’, voeg ons toe als 

vriend, zodat u als eerste uitgenodigd wordt op allerhande bijscholingen en evenementen! Ook de jonge apothe-

kers zijn vertegenwoordigd op Facebook onder de naam ‘Young Pharmacists’. Word snel fan! 

http://www.ikbenapotheker.be/formulier-jonge-apotheker-2017/


Aansluiten bij een mutualiteit  

In principe zijn studenten gedekt door de mutualiteit van hun ouders. Zodra u een inkomen hebt, bent u echter 

verplicht u persoonlijk aan te sluiten bij een ziekenfonds. Bij ziekte of ongeval kan u dan een beroep doen op de 

eigen ziekte- en invaliditeitsverzekering. Voor de aansluiting dient u twee documenten terug te sturen naar de 

mutualiteit: 

✓ een aansluitingsformulier; 

✓ een bewijs dat je gestart bent met werken. Dit attest dient ingevuld te worden door je werkgever indien je 

als bediende aan de slag gaat. Indien je als zelfstandige gaat werken dient het sociaal verzekeringsfonds het 

in te vullen. 

 

 

Aanvragen bandagisterienummer  

Vraag uw bandagisterienummer aan bij het RIZIV, Dienst Geneeskundige Verzorging, afdeling Bandagisten. Stuur 

de 2 volgende bijgevoegde documenten per mail op naar dossierpharma@riziv.fgov.be. 

 

Wat moet je versturen: 

✓ Getuigschrift (zie bijlage) 

✓ Verklaring op erewoord (zie bijlage) 

 

 Bij ontvangst: ook de overeenkomst apothekers-bandagisten ondertekenen en terugsturen, pas dan ben je 

erkend om de derdebetalersregeling toe te passen voor ‘kleine bandagisterie’ (= colo-, ileo- en urostomie)! 

 

TIP: je kan op elk moment je RIZIV- en bandagisterienummer terugvinden via de RIZIV webtoepassing:  

https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/nl/. 

 

 

Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! 

 

Wij wensen u alvast veel succes met uw apothekerscarrière! 

 

 

 

 

 

De Westvlaamse Apothekersvereniging 

Kwadestraat 153 bus 1 

8800 Roeselare 

051/69.11.20 

info@dewestvlaamse.be 

 

  

P r e t t i g e  v a k a n t i e !  



Tijdens de zomermaanden aan de slag als jobstudent? 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de maanden juli – augustus – september is het voordelig om aan de slag te gaan als jobstudent. 

 

Welke voordelen biedt deze situatie? 

→ De werkgever en jijzelf betalen minder sociale lasten (RSZ-bijdrage) 

→ Je krijgt een hoger loon op je bankrekening. Reden: brutoloon = nettoloon (geen bedrijfsvoorheffing) 

  

Om van deze voordelen te genieten, moeten enkele regels gerespecteerd worden. 

  

Je mag voortaan 475 uren werken als jobstudent. Als je in juni je diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat je nog 

tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.  

Enkel de effectief gewerkte uren tellen mee voor het contingent van 475 uren. Uren die de student niet werkte, 

maar waarvoor wel loon verschuldigd is – betaalde feestdagen, gewaarborgd loon bij ziekte … – tellen niet mee. 

Studenten kunnen hun aantal gewerkte uren raadplegen op de website www.studentatwork.be of via de mobiele 

app student@work. 

 

Het is niet de bedoeling om de studententewerkstelling in de zomermaanden te gebruiken als opstapje naar een 

vaste tewerkstelling. De functie als jobstudent moet dus wel verschillen van de functie die men in het bedienden-

contract daarna opneemt. 

De werkgever moet hiervoor twee aparte DIMONA-verklaringen invullen: één voor de dagen dat je als student 

hebt gewerkt, en één voor het bediendencontract. Indien de werkgever dit niet doet, of de studententewerkstel-

ling en de gewone tewerkstelling hebben dezelfde jobinhoud, zullen de normale sociale bijdragen moeten be-

taald worden en zal er bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op je hele salaris. 

 

 

Moet je belastingen betalen voor de gewone tewerkstelling? 

Als je inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, dan hoef je er geen belastingen op te betalen. Dat maximum-

bedrag verandert elk jaar. Voor 2019 bedraagt het 7.986 euro nettobelastbaar. 

 

 

Meer info op www.studentatwork.be of bij FOD Financiën. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.studentatwork.be

