
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon:  

Sociale coördinatie 

Tel.: 02 220 24 27 

coordination@cpassjtn.irisnet.be 

 

 

 

OVEREENKOMST APOTHEKERS 
 

 

 

Tussen: 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Joost-ten-Node, Verbiststraat 88 te 1210 Brussel, 

vertegenwoordigd door zijn voorzitter Luc FRÉMAL en zijn tijdelijk Secretaris-generaal Caterina RIZZO, hierna 

'het Centrum'. 

en: 

De apotheker, ______________________________________________________________________________ 

wiens apotheek gevestigd is in Sint-Joost-ten-Node hierna "de apotheker". 

Adres: ____________________________________________________________________________________ 

Tel.: ______________________ gsm: ______________________ E-mail: _______________________________ 

 

 

WOORD VOORAF 

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer 

bepaald artikel 61, 3e lid; 

 

Gelet op het reglement van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn betreffende de bijstand inzake 

gezondheid, hierna “het reglement”. 

 

  

mailto:coordination@cpassjtn.irisnet.be


WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1 

 

De apotheker verbindt zich ertoe zonder discriminatie zijn vak uit te oefenen ten aanzien van de personen die door 

het Centrum worden geholpen, hierna 'patiënten van het Centrum' genoemd. 

 

Artikel 2 

 

De apotheker verbindt zich ertoe het minst dure geneesmiddel af te leveren door indien nodig de voorgeschreven 

of gevraagde farmaceutische specialiteit te vervangen door een andere, overeenkomstig de bepalingen die de 

koning heeft vastgesteld met toepassing van artikel 11 van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.  

 

Indien dergelijke bepalingen ontbreken, verbindt de apotheker zich ertoe zich actief in te spannen om het minst 

dure geneesmiddel af te leveren door de patiënt mee te delen welk product het minst duur is. Indien de patiënt van 

het Centrum of de voorschrijvende arts zich formeel tegen de aflevering van het minst dure geneesmiddel verzet, 

noteert de apotheker dit met de vermelding 'vervanging geweigerd' op het voorschrift, het requisitorium of de 

bestelbon die bij het borderel moet worden gevoegd overeenkomstig artikel 6 van de overeenkomst. 

 

Artikel 3 

 

De apotheker verbindt zich ertoe te controleren of de patiënt van het Centrum houder is van een medische kaart, 

een requisitorium of van een geldige bestelbon met alle door het reglement vastgestelde vermeldingen, datums, 

handtekeningen en stempels. Hij verbindt zich ertoe alleen de door en krachtens het reglement vastgestelde 

geneesmiddelen en andere producten op kosten van het Centrum af te leveren. 

 

Doet hij dit niet, dan verbindt de apotheker zich ertoe geen verzoek tot terugbetaling van zijn verstrekkingen in te 

dienen bij het Centrum. 

 

Artikel 4 

 

De apotheker verbindt zich ertoe de patiënt van het Centrum en de apotheker met wachtdienst naar wie hij de 

patiënt doorverwijst, duidelijke informatie te verstrekken over de voorwaarden die vervuld moeten zijn voor de 

vergoeding van de kosten door het Centrum. 

 

Hij verbindt zich ertoe met het Centrum samen te werken, onder meer door het tijdig in te lichten over gedragingen 

of praktijken die in strijd zijn met de letter of de geest van het reglement, zoals misbruik van geneesmiddelen en 

misbruik of frauduleus gebruik van voorschriften, requisitoria en bestelbonnen. 

 

Hij verbindt zich ertoe het Centrum op verzoek tijdig de nodige adviezen te geven over bestanddelen van de door 

de diverse zorgverleners ingediende facturen met betrekking tot geneesmiddelen die aan de patiënten van het 

Centrum zijn afgeleverd. 

 

Artikel 5 

 

De apotheker geeft het Centrum 5% korting op de prijs van geneesmiddelen en andere producten waarvoor hij 

volledige terugbetaling vraagt omdat de verzekeringsinstelling niet is tussengekomen. Deze korting kan echter niet 

meer dan € 1,25 per verpakking bedragen als de winstmarge van de apotheker wettelijk begrensd is voor bedragen 

vanaf € 25. 

 



Artikel 6 

 

De apotheker rekent het Centrum het resterende deel van de prijs aan na aftrek van de interventie van de 

verzekeringsinstelling en de overeenkomstig artikel 2 van het reglement door de patiënt van het Centrum betaalde 

centiemen. 

 

Dit deel wordt in rekening gebracht door de tariferingsdienst waarbij de apotheker aangesloten is, op basis van een 

maandelijks borderel waarop afzonderlijk, per apotheek en per patiënt, de naam van de patiënt van het Centrum, 

de naam van de arts die het voorschrift heeft afgeleverd, de datum van dat voorschrift en de in artikel 5 van de 

overeenkomst bedoelde korting worden vermeld, alsook eventueel het INSZ-nummer van de patiënt van het 

Centrum en het nummer van zijn medische kaart. 

 

Het borderel geeft met de letter I de afgeleverde geneesmiddelen en producten aan waarvoor in een interventie 

van de verzekeringsinstelling is voorzien. 

 

De medische voorschriften en de requisitoria en bestelbonnen met betrekking tot verstrekkingen die niet door een 

medische kaart worden gedekt, worden bij het borderel gevoegd. 

 

Deze documenten moeten maandelijks aan het Centrum worden bezorgd. 

 

Artikel 7 

 

Het Centrum verbindt zich ertoe de niet-betwiste facturen van de apotheker uiterlijk 30 dagen na het einde van de 

in het volgende lid vastgestelde betwistingstermijn te betalen op zijn rekeningnummer: 

………………………………………………………………………………. 

 

Het Centrum beschikt over 60 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur om ze per gewone post te 

betwisten. Deze betwisting moet gemotiveerd worden. 

 

Artikel 8 

 

Het Centrum verbindt zich ertoe met de apotheker samen te werken door hem alle inlichtingen te verstrekken die 

hij nodig heeft om deze overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

 

Artikel 9 

 

De partijen komen overeen dat de apotheker als zelfstandige handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst. 

 

Artikel 10 

 

De partijen, die overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek gebonden zijn door het beroepsgeheim, komen 

overeen dat zij in het belang van de patiënten van het Centrum hun geheimen zullen delen. 

 

Artikel 11 

 

De brieven en documenten van het Centrum met betrekking tot een bepaalde patiënt van het Centrum worden 

opgesteld in de taal - Frans of Nederlands - die deze patiënt heeft gekozen. 

 

  



Artikel 12 

 

Deze overeenkomst is geldig voor een termijn van één jaar en treedt in werking bij de ondertekening ervan door 

de twee partijen. 

 

Zij wordt stilzwijgend verlengd voor nieuwe periodes van één jaar. 

 

Elke partij kan de overeenkomst uitdrukkelijk per aangetekend schrijven beëindigen met een opzeggingstermijn 

van drie maanden. 

 

  



De apotheker erkent een exemplaar van het reglement en van zijn bijlagen te hebben ontvangen. 

 

Opgemaakt te …………………………………………………………………. op …………………………………………. 

 

In evenveel exemplaren als er overeenkomstsluitende partijen zijn; elke partij erkent een naar behoren gedateerd 

en ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

 

De apotheker, 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

Voor het OCMW van Sint-Joost-ten-Node, 

 

 

 

De tijdelijk Secretaris-generaal        De voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Caterina RIZZO          Luc FRÉMAL 


