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31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot
vaststelling van de lijst van opleidingstitels van
apotheker
afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie

BS 25/05/2008
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Artikel 1.
Onder voorbehoud te zijn afgeleverd overeenkomstig de in artikel 2 van dit besluit vermelde
minimum opleidingsnormen, wordt de lijst van de opleidingstitels van apotheker, bedoeld in
artikel 44quinquies, § 8, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, vastgesteld in bijlage.
Art. 2.
Voor de afgifte van de in bijlage bedoelde opleidingstitels van apotheker gelden de volgende
minimum voorwaarden :
1° de opleiding waarmee de opleidingstitel van apotheker wordt verkregen, waarborgt dat de
betrokkene :
a) voldoende kennis heeft verworven van geneesmiddelen en de voor de vervaardiging van
geneesmiddelen gebruikte substanties;
b) voldoende kennis heeft verworven van de farmaceutische technologie en van de
natuurkundige, scheikundige, biologische en microbiologische controle op
geneesmiddelen;
c) voldoende kennis heeft verworven van het metabolisme en van de uitwerking van
geneesmiddelen, alsook van de werking van toxische stoffen en van het gebruik van
geneesmiddelen;
d) voldoende kennis heeft verworven om wetenschappelijke gegevens betreffende
geneesmiddelen te kunnen beoordelen en op grond daarvan passende inlichtingen te
kunnen verstrekken;
e) voldoende kennis heeft verworven van de wettelijke en andere vereisten voor wat betreft
de uitoefening van de werkzaamheden van apotheker.
2° voor de toelating tot de opleiding van apotheker wordt het bezit vereist van een diploma of
certificaat dat in een lidstaat voor de betrokken studies toegang geeft tot universiteiten of
instellingen voor hoger onderwijs van een als gelijkwaardig erkend niveau.
3° de opleidingstitel van apotheker vormt de afsluiting van een opleiding van ten minste vijf
jaar, die :
a) ten minste vier jaar voltijds theoretisch en praktisch onderwijs omvat aan een universiteit,
een instelling voor hoger onderwijs van een als gelijkwaardig erkend niveau of onder
toezicht van een universiteit;
b) een stage van ten minste zes maanden omvat in een voor het publiek toegankelijke
apotheek of in een ziekenhuis onder toezicht van de farmaceutische dienst van dat
ziekenhuis.
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4° de in punt 3° bedoelde opleiding omvat theoretisch en praktisch onderwijs in ten minste de
volgende vakken :
a) plant- en dierkunde,
b) natuurkunde,
c) algemene en anorganische scheikunde,
d) organische scheikunde,
e) analytische scheikunde,
f) farmaceutische scheikunde, met inbegrip van geneesmiddelenanalyse,
g) algemene en toegepaste (medische) biochemie,
h) anatomie en fysiologie, medische terminologie,
i) microbiologie,
j) farmacologie en farmacotherapie,
k) farmaceutische technologie,
l) toxicologie,
m) farmacognosie,
n) wetgeving en, in voorkomend geval, beroepsethiek.
Bij de verdeling over theoretisch en praktisch onderwijs moet bij ieder vak van het
minimum studieprogramma voldoende plaats worden geruimd voor de theorie om het
universitaire karakter van het onderwijs te behouden.
5° niettegenstaande het bepaalde in de punten 1° tot en met 4° kan een deeltijdse opleiding
toegestaan worden op voorwaarden waarmee de bevoegde nationale autoriteiten instemmen.
De totale duur van de deeltijdse opleiding mag niet korter zijn dan die van de voltijdse
opleiding. Het opleidingsniveau en de kwaliteit mag niet door het deeltijdse karakter in gevaar
worden gebracht.
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Art. 3.
De opleidingstitels van apotheker die niet beantwoorden aan alle in artikel 2 van dit besluit
vermelde minimum opleidingseisen en die werden afgegeven ter afsluiting van een opleiding
die vóór de in bijlage opgenomen referentiedata is begonnen, worden gelijk gesteld met de
opleidingstitels van apotheker vermeld in bijlage, indien deze vergezeld gaan van een
verklaring waarin wordt bevestigd dat de houders van deze titels de werkzaamheden van
apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaar die aan de afgifte
van de verklaring voorafgaan, daadwerkelijk en op wettige wijze hebben verricht.
Art. 4.
De opleidingstitels van apotheker die niet overeenstemmen met de benamingen die voor de
lidstaten voorkomen in de bijlage, worden voor de toepassing van dit besluit met de in de
bijlage vermelde opleidingstitels van apotheker gelijkgesteld, indien deze vergezeld gaan van
een door de bevoegde autoriteiten of instellingen afgegeven verklaring waarin wordt
bevestigd dat deze opleidingstitels van apotheker werden afgegeven na afsluiting van een
opleiding die in overeenstemming is met artikel 2 van dit besluit en dat zij door de lidstaat die
deze heeft afgegeven worden gelijkgesteld met die waarvan de benamingen voorkomen in
bijlage.
Art. 5.
De opleidingstitels van apotheker, die zijn behaald na een op het grondgebied van de
voormalige Duitse Democratische Republiek ontvangen opleiding en die niet voldoen aan alle
in artikel 2 van dit besluit vermelde minimum opleidingseisen, worden gelijk gesteld met de
opleidingstitels van apotheker die aan deze eisen beantwoorden, indien deze :
1° zijn behaald na een opleiding die vóór 3 oktober 1990 is begonnen, en
2° vergezeld gaan van een door de bevoegde Duitse autoriteiten afgegeven verklaring waarin
wordt bevestigd dat de houders van deze titels het recht hebben om op het gehele Duitse
grondgebied de werkzaamheden van apotheker uit te oefenen onder dezelfde voorwaarden
als die welke gelden voor de door de bevoegde Duitse autoriteiten afgegeven
opleidingstitels bedoeld in bijlage, en waarin bovendien wordt bevestigd dat de houders van
deze titels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Duitsland hebben verricht.

gdp

4/9

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--APOTHEKER--EU-lidsaten

Art. 6.
Worden voor de toepassing van dit besluit eveneens gelijkgesteld met de opleidingstitels
vermeld in bijlage, de opleidingstitels van apotheker welke door het voormalige
Tsjechoslowakije zijn afgegeven of die werden uitgereikt aan personen waarvan de opleiding
tot apotheker vóór 1 januari 1993 in de Tsjechische Republiek werd aangevat, op voorwaarde
dat :
1° de Tsjechische autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de
uitoefening van het beroep van apotheker, op Tsjechisch grondgebied dezelfde
rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische titels van apotheker, en
2° de Tsjechische autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de houders van die
opleidingstitels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk
en op wettige wijze op het grondgebied van de Tsjechische Republiek hebben verricht.
Art. 7.
Worden voor de toepassing van dit besluit eveneens gelijkgesteld met de opleidingstitels
vermeld in bijlage, de opleidingstitels van apotheker welke door het voormalige
Tsjechoslowakije zijn afgegeven of die werden uitgereikt aan personen waarvan de opleiding
tot apotheker vóór 1 januari 1993 in Slowakije werd aangevat, op voorwaarde dat :
1° de Slowaakse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de
uitoefening van het beroep van apotheker, op Slowaaks grondgebied dezelfde
rechtsgeldigheid hebben als de Slowaakse titels van apotheker, en
2° de Slowaakse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de houders van die
opleidingstitels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Slowakije hebben verricht.
Art. 8.
Worden voor de toepassing van dit besluit eveneens gelijkgesteld met de opleidingstitels
vermeld in bijlage, de opleidingstitels van apotheker welke door de voormalige Sovjet-Unie
zijn afgegeven of die werden uitgereikt aan personen waarvan de opleiding tot apotheker
vóór 20 augustus 1991 in Estland werd aangevat, op voorwaarde dat :
1° de Estse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening
van het beroep van apotheker, op Ests grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de
Estse titels van apotheker, en
2° de Estse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de houders van die
opleidingstitels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Estland hebben verricht.
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Art. 9.
Worden voor de toepassing van dit besluit eveneens gelijkgesteld met de opleidingstitels
vermeld in bijlage, de opleidingstitels van apotheker welke door de voormalige Sovjet-Unie
zijn afgegeven of die werden uitgereikt aan personen waarvan de opleiding tot apotheker in
Letland werd aangevat vóór 21 augustus 1991, op voorwaarde dat :
1° de Letse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening
van het beroep van apotheker, op Lets grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de
Letse titels van apotheker, en
2° de Letse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de houders van die
opleidingstitels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Letland hebben verricht.
Art. 10.
Worden voor de toepassing van dit besluit eveneens gelijkgesteld met de opleidingstitels
vermeld in bijlage, de opleidingstitels van apotheker welke door de voormalige Sovjet-Unie
zijn afgegeven of die werden uitgereikt aan personen waarvan de opleiding tot apotheker in
Litouwen werd aangevat vóór 11 maart 1990, op voorwaarde dat :
1° de Litouwse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de
uitoefening van het beroep van apotheker, op Litouws grondgebied dezelfde
rechtsgeldigheid hebben als de Litouwse titels van apotheker, en
2° de Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de houders van die
opleidingstitels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Litouwen hebben verricht.
Art. 11.
Worden voor de toepassing van dit besluit eveneens gelijkgesteld met de opleidingstitels
vermeld in bijlage, de opleidingstitels van apotheker die door het voormalige Joegoslavië zijn
afgegeven of die werden uitgereikt aan personen waarvan de opleiding tot apotheker in
Slovenië werd aangevat vóór 25 juni 1991, op voorwaarde dat :
1° de Sloveense autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de
uitoefening van het beroep van apotheker, op Sloveens grondgebied dezelfde
rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van apotheker, en
2° de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat de houders van die
opleidingstitels tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de
werkzaamheden van apotheker gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
daadwerkelijk en op wettige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.
Art. 12.
Het ministerieel besluit van 16 november 2005 tot vaststelling van de lijst van diploma's,
certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie afgeleverd door de lidstaten van de
Europese Unie wordt opgeheven.
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Bijlage. - Opleidingstitels van apotheker
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