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31 MEI 1885 - Koninklijk besluit houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen  
voor de geneesheren,  

de apothekers en  
de drogisten . 

 
BS 19/06/1885 
 
Gewijzigd door: 
KB 01/03/1888 BS 7/03/1888 KB 5/06/1990 --------BS 17/08/1990  
KB 11/12/1893 BS 16/12/1893  KB 9/01/1992 ----------BS 5/02/1992  
KB 10/04/1906 BS 11/04/1906  KB 17/03/ 1994--------BS 2/06/1994 
KB 10/02/1920 BS 19/02/1920  KB 14/09/1995---------BS 14/11/1995  
KB 14/12/1923 BS 5/01/1924  KB 21/10/1999---------BS 1/12/1999.  
KB 28/12/1925 BS 31/12/1925  KB 3/12/1999 --------------------MB 9/02/2000.  
KB 8/03/1926-----------BS 2/04/1926  KB 10/06/2001-------------------BS 10/07/2001.  
KB 15/03/1926 ---------BS 2/04/1926  KB 26/06/2001-------------------BS 24/07/2001.  
KB 17/01/1931 ---------BS 6/02/1931  KB 22/08/2002-------------------BS14/09/2002.  
KB 20/04/1931 ---------BS 30/04/1931  KB 22/08/2002-------------------BS21/09/2002.  

Art 2 veznietigd door RvS nr 165.890 dd 
28/09/2006 – BS 23/11/2006 

KB 10/05/1937 ---------BS 27/05/1937 KB 4/04/2003 --------------------BS 28/04/2003.  
Reg. Besl. 6/02/1946--BS 18-19/02/1946 KB 26/03/ 2003------------------BS 25/06/2003.  
KB 18/02/1964 ---------BS 28/02/1964  KB 29/06/2003-------------------BS 28/07/2003. 
KB 25/05/1964 ---------BS 7/06/1964 KB 05/12/2004-------------------BS 12/01/2005  
KB 30/09/1964 ---------BS 4/11/1964  KB 10/08/2005 ---------------BS 20/09/2005  
KB 29/06/1967 ---------BS 23/08/1967  KB 06/10/2006-------------------BS 21/11/2006 
KB 22/03/ 1968 --------BS 2/04/1968  
KB 15/09/1972 ---------BS30/12/1972   
KB 18/06/1975 ---------BS 10/10/1975   
KB 31/05/1976 ---------BS 17/06/1976   
KB 1/12/1976-----------BS 17/12/1976   
KB 20/12/1989 ---------BS 3/02/1990  
KB 24/01/1990 ---------BS 23/03/ 1990, 
vernietigd door arrest nr. 45.715 
van de Raad van State van 21/01/1994 

 

  
 
 
 
 
Arrest van de Raad van State, nr 162.890 dd 28/09/2006 vernietigt art 2 van  
het KB van 22/08/2002 - BS 23/11/2006 
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Deze coördinatie bevat oa: 

 
Bijzondere bepalingen aangaande de geneesheren 

blz. 13 – 16 ---- art 12 - 24 
 
 
Bijzondere bepalingen aangaande de apothekers  

blz. 17 – 29 ---- art 25 - 35 
 
 
Bijzondere bepalingen aangaande  de drogisten 

blz.30 ---------- art 36 - 39 
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De verschillende onderrichtingen, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 31 mei 1818 
“voor de dokters in de geneeskunde, de chirurgen, de verloskundigen, de apothekers en de 
drogisten” evenals de koninklijke besluiten van 28 december 1859 en 4 juli 1860, genomen 
ten gevolge van de wet van 9 juli 1858 op de farmacopee, worden geschrapt en vervangen 
door volgende beslissingen: 
 
Artikel 1.  
Niemand mag in het Rijk het beroep van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, van 
apotheker of van drogist uitoefenen, tenzij hij zijn titel verkregen heeft overeenkomstig de 
wet en zijn diploma heeft doen viseeren door de geneeskundige commissie der provincie waar 
hij zijn verblijf vestigt. 
 
Art. 2.  
De in werking zijnde bepalingen omtrent de samenstelling, den vorm, de stempeling, de ijking 
en het nazien van de gewichten en weegtoestellen bestemd voor de handelsverrichtingen in 
het algemeen, zijn van toepassing op de maten en de weegschalen welke in de winkels of 
magazijnen van apothekers gebruikt worden, behoudens de hieronder aangeduide wijzigingen 
 
Art. 3.  
Al degenen die er toe gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren, moeten te allen tijde in 
hun apotheek of depot voorhanden hebben: 
 
1 Een exemplaar van het Therapeutisch Magistraal Formularium; 
 
2 Opgeheven door K.B. 15 september 1972 
 
3 De vereiste hoeveelheden geneesmiddelen zoals deze zijn opgegeven in de door Onzen 

Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid goedgekeurde en in de 
pharmacopee geplaatste lijsten. De pharmacopee schrijft de te volgen regelen voor ter 
bereiding en bewaring der geneesmiddelen.  
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Art. 3bis.  
 
A. Beneden vermelde instrumenten moeten te allen tijde in de apotheken  

voorhanden zijn : 
 
Honderddelige alcoholmeter 

Uittrektoestel 

Glazen overhaaltoestel met afkoeler  

Verwarmtoestel (Bunsenbrander, benzinelamp, alcohollamp, enz.) 

Toestel ter bereiding van zwavelwaterstofzuur Waterbad 

Zandbad 

2 Kjehldalkolven 

Stel van 6 glazen kolven met platte of ronden bodem 

100 k.c. kolf met engen hals, op tienden k.c. geijkt  

Roodkoperen bekken of kom 

Verglaasd of vertind metaalbekken  

2 scheitrechters 

2 uitgeruste buretten op tienden k.c. geijkt 

Stel van 6 porseleinen schalen 

3 glazen schalen 

2 officinale druppeltellers 

2 porseleinen kroezen of schalen voor de verbranding 

Stel zeven en eemsen uit zijde of ijzerdraadweefsel die voldoen aan de vereischten,  

gesteld in artikel “Pulveres” 

Stel dichtheidsmeters ter bepaling van de soortgelijke gewichten tusschen 0,700 en 2,000 

Droogtoestel 

Koekjessteker 

Dubbelwandige trechter ter warme filtreering  

Stel van 6 glazen trechters 

Luchtdroogstoof 

Waterdroogstoof 
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Witglazen flesschen, [...]-Opgeheven door K.B. 14 september 1995-,  
druppelfleschjes, druppelbuisjes, glazen stopflesschen, zalfpotten, ledige ampullen, doozen,  
ouwels en ouwelcapsules in ongedeesemd brood, lijmcapsules, enz. en in ’t algemeen, in 
voldoende hoeveelheden, al de vaten ter bewaring en ter aflevering der artsenijen. 
 
Geijkte 1.000 k.c. maatkolf  

Geijkte 500 k.c. maatkolf  

Geijkte 100 k.c. maatkolf  

Geijkte 50 k.c. maatkolf 

3 rolronde 10 k.c. maten, op 1/2 k.c. geijkt 

2 rolronde 25 k.c. maten, op k.c. geijkt 

Rolronde 100 k.c. maten, op k.c. geijkt Microscoop, met 2 oculairen en 2 objectieven voor  

vergrootingen gaande van 45 tot 300 

Metalen vijzel 

Passend stel porseleinen vijzels 

Vorm voor scheedezetpillen 

Vorm voor zetpillen 

Wit filtreerpapier in voldoende hoeveelheid 

10 k.c. picnometer 

Pillen- en granulentoestellen met pillenmessen en pillenronder 

2 1 k.c. pipetten, op 1/10 k.c. geijkt 

2 10 k.c. pipetten, op 1/10 k.c. geijkt 

25 k.c. pipet  

50 k.c. pipet 

100 k.c. pipet 

Spuitwaschtoestel 

Tinctuurpers 

Stel van 6 passende spatels of messen 

3 gekeurde koortswarmtemeters 
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Warmtemeter van -10°tot 110° 

Warmtemeter van 0°tot 360° 

20 proefbuisjes 

3 Berlijnervaten van 50, 100 en 250 k.c.  

Gelijkarmige weegschaal, met een draagvermogen van minstens 1.000 grammen op een 
decigram gevoelig, benevens een stel juiste decimaalgewichten die uitsluitend bij die 
weegschaal te gebruiken zijn en omvatten : 
 
1 gewicht van 1.000 gr.

1 gewicht van 500 gr.

1 gewicht van 200 gr.

2 gewichten van 100 gr.

1 gewicht van 50 gr.

1 gewicht van 20 gr.

2 gewichten van 10 gr.

1 gewicht van 5 gr.

2 gewichten van 2 gr.

1 gewicht van 1 gr.

1 gewicht van 500 milligr.

1 gewicht van 200 milligr.

2 gewichten van 100 milligr.

2 gewichten van 50 milligr.
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Gelijkarmige weegschaal, met een draagvermogen van minstens 100 gr., gevoelig ten minste 
op een milligram, benevens een stel juiste decimaalgewichten die uitsluitend bij deze 
weegschaal te gebruiken zijn en waarmede alle hoeveelheden tusschen een milligram  
en 100 grammen inbegrepen kunnen afgewogen worden. 
Spoeltoestel van 1 liter. 

2 spuiten voor onderhuidsche inspuitingen en vervangnaalden. 

Werktafel voorzien van alle benoodigdheden voor de bewerkingen en ontledingen door de 
pharmacopee voorgeschreven en in het bereik waarvan zich de verplichte toestellen en 
reagentia bevinden. 
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B. Beneden vermelde instrumenten moeten te allen tijde in de depots der doctors in  

de geneeskunde, die er toe gemachtigd zijn geneesmiddelen aan hunne zieken  
af te leveren, voorhanden zijn : 

 
Honderddeelige alcoholmeter. 

Verwarmtoestel (Bunsenbrander, benzinelamp, alcohollamp, enz.). 

Waterbad. 

2 schalen. 

2 officinale druppeltellers. 

Stel dichtheidsmeters ter bepaling van soortelijke gewichten tussen 0,700 en 2,000. 

4 passende glazen trechters. 

Witglazen flesschen, [...]-Opgeheven door K.B. 14 september 1995-, druppelfleschjes, 

druppelbuisjes, glazenstopflesschen, zalfpotten, ledige ampullen, doozen, ouwels en 

ouwencapsules in ongedeesemd 

brood, lijmcapsules, enz. en, in ’t algemeen, in voldoende hoeveelheden, al de vaten ter 

bewaring en ter aflevering der artsenijen. 

Rolronde 10 k.c. maat, op 1/2 k.c. geijkt. 

Rolronde 25 k.c. maat, op k.c. geijkt. 

3 passende porseleinen vijzels. 

Wit filtreerpapier in voldoende hoeveelheid. 

4 passende spatels of messen. 

Gekeurde koortswarmtemeter. 

Warmtemeter van –10°tot 110°. 

20 proefbuisjes. 
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Gelijkarmige weegschaal, met een draagvermogen van minstens 1.000 gr., op een decigram 
gevoelig, benevens een stel juiste decimaalgewichten die uitsluitend bij die weegschaal te 
gebruiken zijn en omvatten : 
 
1 gewicht van 1.000 grammen

1 gewicht van 500 grammen

1 gewicht van 200 grammen

2 gewichten van 100 grammen

1 gewicht van 50 grammen

1 gewicht van 20 grammen

2 gewichten van 10 grammen

1 gewicht van 5 grammen

2 gewichten van 2 grammen

1 gewicht van 1 gram

1 gewicht van 500 milligr.

1 gewicht van 200 milligr.

2 gewichten van 100 milligr.

2 gewichten van 50 milligr.

 
 
Gelijkarmige weegschaal, met een draagvermogen van minstens 100 grammen gevoelig ten 
minste op een milligram, benevens een stel juiste decimaalgewichten die uitsluitend bij deze 
weegschaal te gebruiken zijn en waarmede alle hoeveelheden tussen een milligram en 100 
grammen inbegrepen kunnen afgewogen worden. 
Spoeltoestel van 1 liter. 
Spuiten voor onderhuidsche inspuitingen. 
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Art. 4.  
Op de vaten, dozen, enz., waarin geneesmiddelen bewaard worden, dient in leesbare letters 
de naam van het middel vermeld, zoals het in de officiële pharmacopee aangegeven is; de 
scheikundige formule en de synonymieke namen van het geneesmiddel mogen er bij gevoegd 
worden. 
 
Art. 5.  

Gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 april 1906, opgeheven voor wat betreft deze 
bepaling door K.B. van 25 april 1922, sindsdien vervangen door het  
Regentsbesluit van 6 februari 1946. 

 
Art. 6.  
De flessen, flacons en andere primaire verpakkingen met geneesmiddelen voor uitwendig 
gebruik en hun eventuele buitenverpakking worden afgeleverd voorzien van een bijzonder 
roodkleurig etiket met de woorden “uitwendig gebruik usage externe” en van een 
waarschuwingsteken in reliëf herkenbaar bij aanraking. 
 
Art. 7.  
De geneesmiddelen gezegd pharmaceutische specialiteiten mogen slechts verkocht of te koop 
gesteld worden door de apothekers en andere personen die tot het leveren van samengestelde 
geneesmiddelen bevoegd zijn. 
 
De verkoper moet zijn stempel hetzij op of nevens die van de fabrikant zetten. 
 
 
Elke apotheker neemt de verantwoordelijkheid op zich van het produkt dat hij onder deze 
voorwaarden aflevert. 
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Art. 7bis en 8  
De recipiënten (bottels, flesschen, fleschjes, bokalen, ampullen, doozen, potten, enz.) welke 
geneesmiddelen, apotheekspecialiteiten ge- heeten, of scheikundige produkten met 
gedeponeerde benaming inhouden, moeten bekleed zijn met een aanhechtbriefje, in zeer 
leesbare karakters vermeldende en onder hunne benaming van de Belgische pharmacopee of 
bij gebrek, onder hun gebruikelijke benaming, met uitsluiting hunner scheikundige formule, 
de stoffen die in hunnen samenstelling gebruikt worden. 
 
Indien het geneesmiddel te koop gesteld of onder eene bijzondere benaming verkocht wordt, 
ingeschreven is in de Belgische pharmacopoea, is het voldoende dat het aanhechtbriefje de 
officieel aangenomen benaming vermeldt. 
 
Dit aanhechtbriefje mag hetzelfde zijn als datgene aan de apothekers opgelegd door artikel 32 
van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 en bestemd, in gedrukte letters, den naam en het 
adres des apothekers te dragen. 
 
Wanneer de apotheekspecialiteit enige hoeveelheid giftstof bevat, namelijk een der stoffen 
welke in de lijst der krachtigwerkende geneesmiddelen der Belgische pharmacopoea 
voorkomen, moet het voorgeschreven aanhechtbriefje de hoeveelheden dezer stoffen in 
milligrammen aanduiden. Deze hoeveelheden worden herleid voor de geneesmiddelen voor 
inwendig gebruik tot deze welke de lijder ineens gebruikt, naarvolgens de gebruikswijze van 
het geneesmiddel. 
 
De berichten, brochuren en welkdanige prospectussen ook, door dewelke de 
apotheekspecialiteiten en scheikundige produkten met gedeponeerde benaming aan het 
publiek aanbevolen of bekend gemaakt worden, mogen er niet bijgevoegd worden, tenzij zij 
de in vorig artikel vereischte aanduidingen dragen. 
 
De overtredingen der bovenstaande schikkingen worden gestraft met de straffen voorzien bij 
artikel 6 der wet van 4 oogst 1890 betreffende het vervalschen der eetwaren en 
geneeskrachtige stoffen, met voorbehoud van de toepassing der artikels 498, 500 tot 502  
en 561 van het Strafwetboek, van de twee laatste alineas van artikel 4 en 2e alinea van  
artikel 6 der wet van 9 juli 1858, indien de geneesmiddelen niet samengesteld zijn volgens  
de aanduidingen van het aanhechtbriefje. 
 
Art. 9.  
De regelen bij de artikelen 5 en 6 van dit besluit voorgeschreven voor de  
aflevering : 1° der vergiften en 2° der geneesmiddelen bestemd voor uitwendig gebruik,  
dienen ook voor de farmaceutische specialiteiten nageleefd. 
 
Art. 10.  
(...) Opgeheven door het K.B. van 11 december 1893. 
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Art.11.  
Alle overeenkomst, schikking of verstandhouding tussen geneesheren en apothekers om 
enige rechtstreeksche of onrechtstreeksche winst te betrekken uit de voorschrijving of de 
levering van geneesmiddelen, is verboden. 
 
Forfaitaire koopovereenkomsten voor het leveren van geneesmiddelen zijn streng verboden 
(artikelen 20 en 21 der wet van 12 maart 1818). 
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Bijzondere bepalingen aangaande  
de geneesheren 

 
Art. 12.  
Het is de geneesheren verboden, wanneer zij niet gemachtigd zijn om een 
geneesmiddelendepot te houden, zich op enige wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in te 
laten met de bereiding en de levering van geneesmiddelen, met uitzondering voor deze tot 
bestrijding van de geslachtsziekten, mits zij deze echter bij eenen apotheker hebben doen 
bereiden, met wiens etiket zij deze aan den cliënt moeten afleveren. 
 
Art. 13.  
De geneesheren zijn gehouden te waken over de goede hoedanigheid en bereiding der 
geneesmiddelen welke door den apotheker aan hun zieken geleverd worden. Indien zij 
geneesmiddelen aantreffen die slecht zijn bereid, strijdig met het recept of bedorven, zetten zij 
er hun zegel op en verzoeken de zieken ze slechts af te geven aan degenen die ze zullen 
komen halen namens de geneeskundige commissie van hun gebied. Zij zullen zo haast 
mogelijk van dit fe it kennis geven aan de voorzitter der commissie, zodat deze 
laatste die geneesmiddelen kan doen afhalen en bestellen op het bureel der commissie, dat de 
zaak zal onderzoeken en handelen volgens de belangrijkheid van het geval. 
 
Art. 14.  
De geneesheren zullen voor het opmaken van hun recepten het decimaal gewicht en de 
benamingen der officiële pharmacopee gebruiken om de stoffen aan te duiden in dit boek 
beschreven. 
 
Indien zij verlangen dat het geneesmiddel anders bereid worde geven zij de formule daarvan 
in hun recept, ofwel duiden zij de pharmacopee of het boek aan waarin deze formule 
voorkomt. Zij mogen geen bijzondere conventionele aanduidingen, tekens of nummers 
gebruiken. 
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Art. 15.  
§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 78  

van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, 
de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies en onverminderd de 
reglementering betreffende de verdovende middelen, de psychotrope stoffen en de 
giftstoffen, dient het voorschrift de volgende inlichtingen te bevatten : 

- de naam en het adres van de geneesheer of van de beoefenaar van de tandheelkunde,  
die het voorschrift opmaakt; 

 
- het erkenningsnummer bij het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering  

(RIZIV); 
 

- de voornaam en de naam van de patiënt, de posologie van het geneesmiddel en,  
indien nodig, de aanduiding dat het geneesmiddel bestemd is voor een kind of voor een 
baby; 

 
- de handtekening (...) van de voorschrijver)  

 
Voor zover de van kracht zijnde reglementering een vernieuwing van een voorschrijft toelaat, 
mag een voorschrift slechts worden vernieuwd, indien de voorschrijver het aantal en de 
termijn der toegelaten vernieuwingen voluit vermeld heeft. 
 
Behoudens in geval van uitdrukkelijk verbod van de arts vermeld op het voorschrift, is de 
hernieuwing van de aflevering van anticonceptieve geneesmiddelen voor humaan oraal 
gebruik op basis van oestroprogestatieve associaties of op basis van enkel progestagenen, 
toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

- De hernieuwing van de aflevering gebeurt op schriftelijke, gedagtekende en  
ondertekende aanvraag van de patiënt; 

 
- de hernieuwing van de aflevering gebeurt gedurende twaalf maanden te rekenen vanaf  

de dag van de opstelling van het voorschrift en dit voor maximum twaalf 
toedieningscycli, te rekenen met inbegrip van het oorspronkelijke voorschrift; 

 
- de hernieuwing van de aflevering geschiedt rekening houdende met de voorgeschreven  

posologie; 
 

- de hernieuwing van de aflevering wordt ingeschreven in het register bedoeld in  
artikel 33 van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe 
onderrichtingen voor de geneesheer, de apothekers en de drogisten, met naleving van de 
bepalingen van artikel 34 van dat besluit. 
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Art. 16.  
De geneesheren wien vergund is geneesmiddelen af te leveren aan hun zieken, mogen geen 
publieke apotheek hebben. 
 
Willen zij gebruik maken van het voorrecht om zelf geneesmiddelen af te leveren, dan moeten 
zij dadelijk daarvan kennis geven aan de provinciale geneeskundige commissie. 
 
Art. 17.  
De officinale artsenijbereidingen welke voorhanden zijn bij de geneesheren wien vergund is 
een depot te hebben, moeten bij een apotheker gekocht zijn. De geneesheren houden een 
register waarin de gekochte preparatiën, den datum der levering en de naam van den verkoper 
voorkomen. 
 
Dit register wordt bij elke inspectie ter inzage en ter visering aan de Farmaceutische 
Inspecteurs gegeven  
 
Art. 18.  
Elke geneesheer, die, om iemand te begunstigen, valschelijk verklaart dat deze door ziekten of 
lichaamsgebreken aangetast is van den aard om te ontslaan van een wettelijk verschuldigden 
dienst of van alle andere verplichtingen opgelegd door de wet, wordt gestraft met de straffen 
bepaald bij artikel 204 van het Strafwetboek. 
 
Art. 19.  
Mochten geneesheren, en andere personen die door hun staat of beroep hun toevertrouwde 
geheimen bezitten deze, buiten de gevallen dat zij voor het gerecht moeten getuigen of bij de 
wet verplicht zijn deze geheimen te doen kennen, ze openbaar maken, dan zijn ze strafbaar 
met de straffen voorzien bij artikel 458 van het Strafwetboek. 
 
Art. 20.  
Elke geneesheer, geroepen in een geval dat aanleiding kan geven tot gerechtelijk onderzoek, 
zoals, bijvoorbeeld, vergiftiging, zal daar, oogenblikkelijk, aan de gerechtelijke overheid 
kennis van geven. 
 
Art. 21.  
De geneesheer die een bevalling bijgestaan heeft, moet, zoo de vader in gebreke blijft, binnen 
drie dagen na de bevalling, de geboorte van het kind bij den ambtenaar van de burgelijken 
stand der plaats aangeven. (Art. 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek en 361 van het 
Strafwetboek). 
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Art. 22.  
De geneesheer moet gevolg geven aan de vorderingen der rechterlijke overheid wanneer het 
gaat om, als deskundige, den aard en de omstandigheden van een misdaad of van een 
wanbedrijf te beoordeelen (artikelen 43 en 44 van het Wetboek van Strafvordering). 
 
Wie, zoo hij het kan, in de gevallen voorzien bij de wet of het tarief voor strafzaken, 
verwaarloost of weigert te expertiseeren, de bezoeken te doen, de dienst of de werken te 
verrichten, welke van hem wettelijk werden gevorderd, wordt gestraft met een boete  
van 50 tot 500 frank. Bij herhaling wordt het maximum der boete altijd uitgesproken  
(wet van 1 juni 1849, art. 10). 
 
Art. 23.  
Het is de plicht van den geneesheer, wanneer onder zijn kliënten eene ziekte te voorschijn 
komt, waardoor andere kunnen aangetast worden of die besmettelijk worden kan, dit 
onmiddellijk ter kennis te brengen van de gemeentelijke overheid der plaats waar hij de 
ziekte heeft vastgesteld. (zie Gezondheidswet van 18 juli 1931 met betrekking tot de gevallen 
van pest). 
 
Art. 24.  
De geneesheren gevestigd in de randgemeenten aan de grenzen van Duitschland, Frankrijk, 
het Groot-Hertogdom Luxemburg en Holland mogen in de randgemeenten dezer landen hun 
beroep uitoefenen, volgens de internationale sanitaire overeenkomsten. 
 
De vreemde geneesheren der randgemeenten mogen wederkeerigheidshalve, hun beroep in 
België uitoefenen, binnen de perken bij deze overeenkomsten gesteld en mits zich te 
onderwerpen aan de Belgische wetten betreffende de politie op de genees- en artsenijkunde.  
(...) opgeheven door K.B. 14 december 1933 . 
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Bijzondere bepalingen omtrent 
de apothekers  

 
Art. 25.  
Geen apotheker mag, in deze hoedanigheid en op welke wijze ook, ziekten behandelen op 
eigen gezag, recepten voorschrijven of geneesmiddelen aan de kranken doen toedienen, een 
ander titel voeren dan dien hem bij zijn behoorlijk geviseerd diploma toegekend, of, in het 
algemeen, zijn kunst uitoefenen op een andere wijze dan die waartoe hij gemachtigd is bij de 
wet van 12 maart 1818, en bij onderhavig besluit, en dit op straf der boeten vastgesteld bij 
artikel 19 dier wet. 
 
Art. 26.  
Het is aan ieder apotheker verboden meer dan één apotheek te houden. 
 
De apotheker moet de gemeente bewonen waar zijn apotheek gevestigd is. 
 
Zijn naam moet in gemakkelijk te lezen letters vermeld zijn op het uithangbord, alsook op de 
uit zijn apotheek komende etiketten en op de fakturen. 
 
Geen ander naam, geen andere kwalificatie dan de titel van apotheker mogen er op vermeld 
worden, zonder de toelating der provinciale geneeskundige commissie, behalve de 
uitzondering omtrent de specialiteiten, waarop de stempel van den fabrikant nevens de zijne 
mag gezet worden. 
 
Geen andere handel of zaak mag in de apotheek gevoerd worden. Nochtans, indien de 
apotheker insgelijks het beroep van drogist uitoefent, mag hij de drogerijen in de apotheek 
zelf bewaren. 
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Art. 26bis.  
§ 1. Met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 26quater wordt elk geneesmiddel  

persoonlijk overhandigd aan de zieke of zijn gemachtigde. 
 

Het ter hand stellen aan een gemachtigde, handelend namens meerdere personen,  
is verboden, behalve indien deze in gemeenschap leven. 
 
Onder “persoon die in gemeenschap leeft” dient verstaan te worden :  

elke persoon gehuisvest in een rust-en verzorgingstehuis dat niet verbonden is aan een 
verplegingsinrichting die over een apotheek beschikt, een erkend rustoord voor bejaarden, 
een tehuis voor minder-validen , een psychiatrisch verzorgingstehuis, initiatief van 
beschut wonen, een strafinrichting, een opvangcentrum voor asielzoekers of in een tehuis 
voor de plaatsing van kinderen.  

 
Het is evenwel verboden aan een apotheker om een geneesmiddel door toedoen van een 
gemachtigde te overhandigen aan personen die in gemeenschap leven, indien deze 
gemeenschap zich niet bevindt in de gemeente waar de apotheek is gevestigd of in een 
aangrenzende gemeente ervan 
 
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de ziekenhuisapotheken die 
geneesmiddelen door toedoen van een gemachtigde overhandigt aan personen die 
gehuisvest zijn in een psychiatrisch verzorgingstehuis. 
 
Het is ook aan een gemachtigde verboden te handelen namens meer dan één gemeenschap. 
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§ 2. De apotheker die geneesmiddelen aflevert, bestemd voor personen die  

in gemeenschap leven, is gehouden : 
1. het dubbel van het document op te vragen, gedagtekend en ondertekend door  

de opgenomen persoon of zijn vertegenwoordiger die de gemachtigde toestaat de 
geneesmiddelen in zijn naam te bestellen. 

 
Dit mandaat wordt vastgelegd voor een bepaalde duur, het is opzegbaar en vernieuwbaar. 

 
2. aan de Algemene Farmaceutische Inspectie de naam en het adres mede te delen van elke  

gemeenschap waarvan hij opgenomen personen bevoorraadt en de mogelijke wijzigingen 
bekend te maken. 

 
3. de geneesmiddelen af te leveren na overhandiging van individuele geneeskundige  

voorschriften wanneer deze door reglementaire bepalingen vereist zijn. 
 
4. de naam van de zieke op elk geneesmiddel aan te duiden, bovendien verscheidene  

geneesmiddelen bestemd voor dezelfde opgenomen persoon in een geïndividualiseerde 
verpakking af te leveren. 

 
5. op naam van iedere opgenomen persoon en in vier exemplaren een maandelijkse  

verzamelstaat op te stellen waarop de geneesmiddelen vermeld worden die afgeleverd 
werden in de loop van de voorbije maand alsook de publiekprijs en het door de 
begunstigde verschuldigde bedrag voor de farmaceutische specialiteiten en het door de 
begunstigde verschuldigde bedrag voor de magistrale bereidingen. 
 

Twee exemplaren worden overhandigd aan de gemachtigde : één is bestemd voor het 
medisch dossier van de zieke, het andere dient als boekhoudkundig verantwoordingsstuk. 

 
Het derde exemplaar wordt aan de door de apotheker gekozen erkende Farmaceutische 
Tarificatiedienst overgemaakt met de overeenkomstige voorschriften. 

 
Het vierde exemplaar wordt in de officina bewaard gedurende vijf j aar vanaf de aflevering. 

 
6. per gemeenschap, die hij van geneesmiddelen heeft voorzien,  

een dossier bij te houden dat, per opgenomen persoon, de volgende stukken bevat : het 
dubbel van het mandaat en, in chronologische volgorde, het vierde exemplaar van de 
maandelijkse individuele staten van de afgeleverde geneesmiddelen. 
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§2bis. In afwijking van § 2 zijn de volgende regels van toepassing in het bijzondere geval  

van de aflevering van geneesmiddelen aan de strafinrichtingen en aan de opvangcentra voor 
asielzoekers: 

1 De hoofdgeneesheer of, bij ontstentenis, de directeur wordt beschouwd als de  
gemachtigde van de personen die in de strafinrichting gehuisvest zijn wat de aflevering 
van geneesmiddelen betreft. De directeur of, in het geval van plaatselijke 
opvanginitiatieven, de persoon met dat doel aangewezen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn, wordt beschouwd als de gemachtigde van de personen die in 
het opvangcentrum voor asielzoekers gehuisvest zijn, wat de aflevering van 
geneesmiddelen betreft. 

 
2 Tussen de apotheker en de strafinrichting of het opvangcentrum voor asielzoekers  

wordt een overeenkomst opgesteld die het geheel van de problemen met betrekking tot 
de aflevering van geneesmiddelen regelt. 

 
3 De apotheker deelt binnen de maand aan het Directoraat – generaal  

Geneesmiddelen de naam en het adres mee van de strafinrichting of van het 
opvangcentrum voor asielzoekers waarvan hij de opgenomen personen bevoorraadt, 
samen met een kopie van de overeenkomst bedoeld in 2° en notificeert de eventuele 
wijzigingen. 

4 De apotheker levert de geneesmiddelen af op voorlegging van individuele medische  
voorschriften wanneer deze vereist worden door de reglementaire bepalingen. Een 
wijziging van de voorstelling van een geneesmiddel in farmaceutische vorm kan bij de 
aflevering door de apotheker worden verricht, indien dat geneesmiddel bestemd is voor 
een persoon die in een strafinrichting of in een opvangcentrum voor asielzoekers 
gehuisvest is, en indien, wanneer een medisch voorschrift bij de aflevering vereist is, 
zulke wijziging in overeenstemming is met de hoeveelheid van het geneesmiddel die 
door de geneesheer op het voorschrift is vermeld. 
 

5 De apotheker duidt de naam van de zieke aan op de verpakking van elk  
geneesmiddel. Bovendien levert hij meerdere geneesmiddelen bestemd voor dezelfde 
opgenomen persoon in een geïndividualiseerde verpakking af. 

 
6 In afwijking van artikel 33, § 1, 2), wordt door de apotheker een afzonderlijk  

register gehouden van de aan een medisch voorschrift onderworpen geneesmiddelen die 
afgeleverd werden aan de personen opgenomen in de strafinrichting of in het 
opvangcentrum voor asielzoekers. Dat register mag gehouden worden door middel van 
een informatieverwerkend systeem, op voorwaarde dat het op verzoek kan worden 
uitgeprint. Het moet toelaten op elk moment de inventaris te maken van de 
verpakkingen van aan een voorschrift onderworpen geneesmiddelen die aangebroken 
werden ten behoeve van de aflevering aan de personen opgenomen in de strafinrichting 
of in het opvangcentrum voor asielzoekers. 
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§ 3. Onverminderd de rechten van de andere wettelijk daartoe gemachtigde personen mag  

geen enkel geneesmiddel afgeleverd worden buiten de officina van de apotheker. 
 

Het verzenden per post of het bezorgen aan huis of aan de verblijfplaats van de zieke, van 
in de apotheek door de zieke of zijn gemachtigde bestelde geneesmiddelen, wordt evenwel 
geduld. 
 
Elke verpakking van een geneesmiddel dat aldus afgeleverd werd, moet afzonderlijk op 
naam van de zieke aangewezen worden. 

 
Art. 26ter.  
Het is de officina-apotheker verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in 't bijzonder door 
bemiddeling van bedienden, bestellers, agenten of andere tussenpersonen, om voorschriften of 
bestellingen van geneesmiddelen te verzoeken of te verzamelen. 
 
Art. 26quater.  
§ 1. In het kader van de vaccinatiecampagnes voor de werknemers van een onderneming of 
van elke andere werkplaats, uitgevoerd krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten, met 
het oog op het voorkomen van besmettelijke ziekten, mag de apotheker vaccins afleveren aan 
de geneesheer - directeur van de afdeling, belast met het medisch toezicht, van een externe of 
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of aan zijn gemachtigde. Dit 
mandaat wordt vastgelegd voor een maximale duur van één jaar; het is onbezoldigd, 
opzegbaar en hernieuwbaar. 
 
Het is evenwel aan de apotheker verboden geneesmiddelen af te leveren in dergelijke 
omstandigheden, indien de externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk, zich niet bevindt in de gemeente waar de apotheek is gevestigd, of in een aangrenzende 
gemeente ervan. 
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§ 2. De apotheker die geneesmiddelen aflevert aan de persoon bedoeld in § 1 is gehouden : 

1° indien hij aflevert aan de mandataris van de geneesheer - directeur van de afdeling,  
belast met het medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk, het dubbel van het gedateerde en ondertekende mandaat op 
te vragen. 

 
2° aan de Algemene Farmaceutische Inspectie de naam en het adres mee te delen van de  

externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, waaraan hij 
geneesmiddelen aflevert. 

 
3° in afwijking van de bepalingen van de artikelen 15 en 29, af te leveren uitsluitend op  

voorlegging van een collectief voorschrift, gedateerd en ondertekend door de 
geneesheer - directeur van de afdeling, belast met het medisch toezicht, van een 
externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, met vermelding 
van zijn naam, zijn adres, zijn erkenningsnummer bij het Rijksinstituut voor Ziekte - 
en Invaliditeitsverzekering en de posologie van het geneesmiddel, vergezeld van een 
nominatieve lijst waarop de naam en de voornaam zijn vermeld van de werknemers 
voor wie de vaccins bestemd zijn. Die twee documenten worden gedurende 10 jaar 
door de apotheker bewaard. 

 
4° in afwijking van artikel 33, § 1, 2), een afzonderlijk register te houden van de  

geneesmiddelen afgeleverd aan de geneesheer - directeur van de afdeling, belast met 
het medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor prevent ie en bescherming 
op het werk of aan zijn gemachtigde. In dat register worden de geneesmiddelen 
vermeld volgens een chronologische rangschikking gesteund op de datum van 
aflevering, alsook de lotnummers van de afgeleverde vaccins. Dat register mag 
worden gehouden door middel van een informatieverwerkend systeem, op voorwaarde 
dat het op verzoek kan worden uitgeprint. 

 
§ 3. In het kader van het toedienen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bestemd voor 
de behandeling van tropische ziekten, en van immunologische geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die, met het oog op het voorkomen van besmettelijke ziekten, bestemd zijn 
voor reizigers die zich naar het buitenland begeven, mag de apotheker geneesmiddelen 
afleveren aan de hoofdgeneesheer van het Prins Leopold Instituut voor Tropische 
Geneeskunde te Antwerpen of aan zijn gemachtigde. Het mandaat verleend door de 
hoofdgeneesheer wordt vastgelegd voor een maximale duur van vijf jaar; het is onbezoldigd, 
opzegbaar en hernieuwbaar. 
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§ 4. De apotheker die geneesmiddelen aflevert aan de persoon, bedoeld in § 3, is gehouden : 

1° indien hij aflevert aan de mandataris van de in § 3, vermelde hoofdgeneesheer het  
dubbel van het gedateerde en ondertekende mandaat op te vragen; 

 
2° aan het Directoraat-generaal Geneesmiddelen bij de Federale Overheidsdienst  

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu mee te delen dat hij 
in de in § 3 vermelde aflevering van geneesmiddelen verricht; 

 
3° in afwijking van de bepalingen van de artikelen 15 en 29, af te leveren uitsluitend op  

voorlegging van een bestelbon, gedateerd en ondertekend door de in § 3 vermelde 
hoofdgeneesheer, met vermelding van zijn naam, zijn adres, zijn erkenningsnummer 
bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Die bestelbon wordt 
gedurende 10 jaar door de apotheker bewaard. 

 
4° in afwijking van artikel 33, § 1, eerste lid, 2), een afzonderlijk register te houden van de  

geneesmiddelen, afgeleverd aan de in § 3 vermelde hoofdgeneesheer of aan zijn 
gemachtigde. In dat register worden de afgeleverde geneesmiddelen vermeld volgens 
een chronologische rangschikking, gesteund op de datum van aflevering, alsook de 
lotnummers van de afgeleverde geneesmiddelen. Dat register mag worden gehouden 
door middel van een informatieverwerkend systeem, op voorwaarde dat het op 
verzoek kan worden uitgeprint. 

 
§ 5. De in § 4 vermelde bestelbon vervangt het voorschrift waarvan melding wordt gemaakt in 
de artikelen 48, § 1 en 2, en 48ter, § 1, tweede lid, 5° van het koninklijk besluit  
van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van 
geneesmiddelen. 
 
§ 6. De bepalingen van de artikelen 48, § 1 en 2, en 48ter, § 1, tweede lid, 3° en 6° van  
het in § 5 vermelde koninklijk besluit van 6 juni 1960 die betrekking hebben op de in die 
artikelen vermelde artsenverklaring en op de in die artikelen vermelde patiënt, zijn niet van 
toepassing op de invoer en de aflevering van geneesmiddelen, conform de bepalingen van § 3 
van dit artikel. 
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Art. 27.  
Al de voorwerpen welke de voorraad van de apothekers uitmaken zoowel deze welke zij in 
het groot aankopen als die welke zij zich bij andere apothekers aanschaffen, of zelf bereiden, 
moeten de vereiste deugdelijkheden bezitten. De uitvlucht dat de apothekers door anderen 
bedrogen of in dwaling gebracht werden, geldt niet. 
 
De kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de therapeutisch werkzame bestanddelen 
van een in de apotheek bereid geneesmiddel moet overeenstemmen met wat op het 
desbetreffende voorschrift of, bij ontstentenis van een voorschrift, op de verpakking is 
vermeld. 
 
Art. 28.  
Voor de uitvoering der recepten, en, in het algemeen voor alles wat zij verkopen of afleveren, 
moeten de apothekers zich bedienen van het decimaal gewicht. 
 
Ontvangen zij recepten uitgedrukt in het voormalig medicinaal gewicht, dan zijn zij 
gemachtigd om dit gewicht op den volgende voet om te zet- ten : zij zullen geven, voor het 
medisch pond, 375 grammen ; voor de once, 31 grammen 25 centiagrammen ;  
voor het gros, 3 grammen 9 decigrammen ; voor het scrupel, 1 gram 3 decigrammen ;  
voor het grein, 65 milligrammen. 
 
Art. 29.  
§ 1. Wanneer een geneesmiddel krachtens de wetten en reglementen slechts mag worden  

afgeleverd op overhandiging hetzij van een voorschrift van een geneesheer of een 
beoefenaar van de tandheelkunde, hetzij van een schriftelijke aanvraag, eisen de apothekers, 
naargelang van het geval, een voorschrift opgesteld overeenkomstig artikel 15 of een 
schriftelijke aanvraag overeenkomstig de van kracht zijnde reglementaire bepalingen. 

 
De apothekers zijn verplicht deze voorschriften en aanvragen gedurende tien 
achtereenvolgende jaren te bewaren. 

 
§ 2. Indien een geneesmiddel wordt voorgeschreven enkel door vermelding van de algemene  

benaming, vermeldt de apotheker in het afleveringsregister alle gegevens die noodzakelijk 
zijn om het geneesmiddel dat hij heeft afgeleverd, te identificeren, inzonderheid de 
volledige naam van het geneesmiddel, de toedieningsvorm, de dosering en de inhoud van de 
verpakking.  
 
De apotheker kan, in uitvoering van een voorschrift zoals bedoeld in het eerste lid, slechts 
een magistrale bereiding afleveren dan voor zover de voorschrijver duidelijk op het 
voorschrift heeft vermeld dat het voorgeschreven geneesmiddel de vorm dient aan te nemen 
van een magistrale bereiding of indien het geneesmiddel enkel onder de vorm van 
magistrale bereiding bestaat 
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Art. 30.  
Indien de geneesheer of de beoefenaar van de tandheelkunde de bepalingen van artikel 21, 
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige 
commissies, niet naleeft dan moet de apotheker zich van het inzicht van de voorschijver 
vergewissen. Is dit niet mogelijk, dan vermindert hij de voorgeschreven dosis tot die bepaald 
in de betreffende reglementering en verwittigt hiervan onmiddellijk de voorschrijver. 
 
Art. 31.  
De apothekers moeten zelf de geneeskundige voorschriften uitvoeren, de farmaceutische 
samenstellingen en andere geneesmiddelen bereiden en ter hand stellen. 
 
Onder hun verantwoordelijkheid mogen zij zich echter laten bij staan door helpers op wie zij 
een rechtstreeks en werkelijk toezicht uitoefenen en wier aantal in geen geval drie per in de 
officina aanwezige apothekers mag overschrijden. 
 
Art. 32.  
§ 1. De apotheker schrijft duidelijk op de verpakking van de door hem in de apotheek  

bereide geneesmiddelen de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de therapeutisch 
werkzame bestanddelen die in die bereiding voorkomen, evenals de bereidingsdatum. 

 
§ 2. Indien een in de apotheek bereid geneesmiddel is voorgeschreven door een geneesheer,  

een beoefenaar van de tandheelkunde of een dierenarts, vermeldt de apotheker duidelijk op 
de verpakking : 

- de naam en voornaam van de voorschrijver ; 
 
- de naam en voornaam van de patiënt of, indien het een bereiding voor diergeneeskundig  

gebruikbetreft, naam en voornaam van de verantwoordelijke voor de dieren ; 
 
- de posologie van het geneesmiddel ; 

 
- het volgnummer dat op grond van artikel 33 van dit besluit op het voorschrift of op zijn  

vernieuwing is aangebracht ; 
 

- de wachttijd, indien het een bereiding betreft die bestemd is voor dieren waarvan het  
vlees of de producten bestemd zijn voor menselijke consumptie. 
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§ 3. Op de verpakking van een in de apotheek bereid geneesmiddel mag geen speciale  
benaming worden vermeld. 

 
§ 4. Op de verpakking van ieder geneesmiddel dat wordt afgeleverd, worden vermeld :  

hoe men dat geneesmiddel moet innemen of gebruiken, indien de geneesheer dat zelf op 
zijn recept heeft vermeld, alsmede de naam en het adres van de apotheker. 

 
§ 5. In afwijking van wat is bepaald in § 1 wordt op de verpakking van de door de apotheker  

in de apotheek bereide geneesmiddelen de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van 
de therapeutisch werkzame bestanddelen die in een magistrale bereiding voorkomen, niet 
vermeld, indien de voorschrijvende geneesheer eigenhandig en duidelijk op het voorschrift 
heeft geschreven dat de samenstelling van de bereidingen niet op de verpakking moet 
worden vermeld. 

 
Art. 33.  
§ 1. In elke apotheek worden twee registers gehouden waarin de officina-apotheker dagelijks,  

zonder enig wit vak open te laten en zonder enige overschrijving, leesbaar, juist en volledig 
manueel inschrijft of laat inschrijven : 

1) de voorgeschreven geneesmiddelen en magistrale bereidingen bedoeld bij artikel 1  
van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en 
verdovende middelen en bij de artikelen 2 en 38 van het koninklijk besluit  
van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen,  
evenals hun vernieuwingen; 

 
2) de niet in het punt beoogde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die slechts op  

medisch voorschrift mogen worden afgeleverd en de niet in het punt 1) beoogde 
voorgeschreven magistrale bereidingen voor menselijk gebruik evenals hun 
vernieuwingen. 

 
Bij elke inschrijving in één der twee registers wordt een volgnummer vermeld dat eveneens 
op het voorschrift of op zijn vernieuwing wordt aangebracht, alsmede de naam en de 
voornaam van de voorschrijver en van de patiënt. 
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§ 2. Het register der voorschriften (bedoeld onder punt 2 van paragraaf 1)  

mag worden vervangen door één van volgende systemen : 
1) (...) Opgeheven door K.B. 3 december 1999. 
 
2) de fotokopie van dezelfde voorschriften op voorwaarde dat : 

a) de fotokopie dagelijks gemaakt wordt in de apotheek. 
 
b) op de voorschriften een volgnummer voorkomt. 
 
c) de fotokopie duidelijk afleesbaar is. 
 
d) het geheel van deze fotocopieën gerangschikt wordt per maand  

en in zulkdanige orde dat een gemakkelijke opzoeking mogelijk is. 
 
e) [...] Opgeheven door K.B. 20 december 1989 . 
 

3) [...] Opgeheven door K.B. 5 juni 1990 . 
 
§ 3. De twee registers der voorschriften, bedoeld onder de punten 1 en 2 van paragraaf 1,  

mogen vervangen worden door een computersysteem van twee registers op voorwaarde dat 
: 
a) dezelfde gegevens worden ingebracht als voorzien in paragraaf 1; 

 
b) deze informatie dag na dag in de computer wordt ingebracht; 

 
c) het volgnummer bedoeld onder paragraaf 1 van dit artikel in de computer wordt  

opgenomen; 
 

d) de ingebrachte gegevens minstens éénmaal per week op papier worden afgedrukt volgens  
datum van uitvoering van de voorschriften ; deze bladzijden worden geklasseerd en 
bewaard in dezelfde volgorde. 

 
Het afdrukken van de gegevens betreffende het register bedoeld in § 1, eerste lid, 2) mag 
worden vervangen door het opslaan van die gegevens op een magnetische 
informatiedrager die beantwoordt aan de voorwaarden vastgesteld door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 

 
e) de informatie ingebracht na de laatste wekelijkse afdruk op ieder ogenblik op papier kan  

worden afgedrukt; deze bladzijden maken deel uit van het register. 
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§ 4. Het gelijktijdig gebruik voor één en hetzelfde register der voorschriften, van een  

handgeschreven register en één van de systemen bedoeld in paragrafen 2 en 3 die het 
kunnen vervangen of het gelijktijdig gebruik van de systemen bedoeld in paragrafen 2 en 3 
is niet toegelaten. 

 
Indien de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft oordeelt dat het 
gebruik van de systemen bedoeld in paragrafen 2 en 3 niet voldoet aan de wettelijke 
vereisten, kan hij de handgeschreven registers opleggen bedoeld in paragraaf 1.  

 
§ 5. De registers, de fotocopieën, de computerafdrukken en de magnetische informatiedragers  

worden gedurende tien jaar in de apotheek bewaard, op zodanige wijze dat niets van de 
opgeslagen gegevens verloren gaat. 

 
Art. 34.  
Gedurende tien opeenvolgende jaren zullen de apothekers de voorschriften en de schrijftelijke 
aanvragen, goed gebundeld per maand bewaren. 
 
Ze zijn gehouden letterlijk en nauwkeurig afschrift te geven : 
 
gedurende een periode van tien jaar van het voorschrift of van de schriftelijke aanvraag op 
verzoek van zij die ze voorschreven of indienden; 
 
2 gedurende een periode van drie jaar van het voorschrift op verzoek van hen voor wie het 

werd geschreven. 
 
De voorschriften voor geneesmiddelen bedoeld bij het koninklijk besluit  
van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen en bij de 
(artikelen 2 en 38 van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van 
sommige psychotrope stoffen) worden gescheiden bewaard van de andere voorschriften en 
chronologisch geklasseerd volgens datum van aflevering. 
 
Gedurende vijf opeenvolgende jaren bewaart de apotheker de nodige documenten, waarin, 
voor elke aankoop van geneesmiddelen, de volgende gegevens zijn vermeld : 
 

- de datum ; 
 
- de benaming en de farmaceutische vorm van het geneesmiddel ; 
 
- de geleverde hoeveelheid ; 
 
- de naam en het adres van de leverancier. 

 
Te dien einde kunnen de handelsdocumenten gebruikt worden. Op aanvraag van de 
Farmaceutische Inspectie dient een letterlijk en nauwkeurig afschrift te worden gegeven. 
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Art. 35.  
De apotheker mag, zonder toestemming van hem door of voor wie het voorschrift 
voorgeschreven werd, van het voorschrift of van de gegevens die voorkomen in het register, 
op de fotokopie, op de computerafdruk of op de magnetische informatiedrager geen 
mededeling geven aan wie het ook zij, behalve aan : 
 

1 de rechterlijke overheid en de farmaceutische inspecteurs; wanneer zij het nodig  
oordelen bewuste mededeling te vorderen; 

 
2 de geneesheren- inspecteurs-generaal, de eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs en  

de geneesheren- inspecteurs van de dienst voor geneeskundige controle ingesteld in de 
schoot van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering binnen het kader van 
de opdrachten hun toegekend door de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 

 
3 aan de erkende tariferingsdiensten. 

 
De vermeldingen die voorkomen op het voorschrift, de fotokopie, de computerafdruk of de 
magnetische informatiedrager, met uitzondering van de naam van de patiënt, mogen 
bovendien door de apotheker worden medegedeeld aan de geneeskundige commissie van zijn 
gebied voor zover deze mededeling gebeurt in het kader van artikel 37, § 1, 2, c), 2 van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de 
verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies. 
 
De apotheker is verplicht in het algemeen alles te vermijden wat zou strekken om een 
misplaatste nieuwsgierigheid uit te lokken of te voldoen. 
 
Wanneer de apotheker door de patiënt gevraagd wordt gegevens mede te delen met het oog op 
de terugbetaling van specialiteiten en andere farmaceutische producten, op grond van een 
bijkomende verzekering, moet hij gebruik maken van het formulier opgesteld overeenkomstig 
de bijlage bij dit besluit. Onverminderd de uitzonderingen bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, 
en onverminderd de toepassing van andere wettelijke en verordenende bepalingen, mag hij 
geen andere gegevens mededelen dan die welke op het formulier ingevuld kunnen worden. 
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Bijzondere bepalingen omtrent 

de drogisten 
 
Art. 36.  
Het beroep van drogist bestaat in den verkoop, in het klein en met open winkel, der drogerijen 
en andere koopwaren, zoals scheikundige produkten die in de geneeskunde gebruikt en 
eveneens in de nijverheid benuttigd worden. 
 
Wordt als drogerij beschouwd, alle enkelvoudige stof, in de geneeskunde gebruikt, maar die 
geen artsenijkundige toebereiding heeft ondergaan. 
 
Art. 37.  
De drogisten mogen geen enkele pharmaceutische bereiding of samenstelling,  
geen enkele pharmaceutische specialiteit te koop stellen, of verkopen; zij mogen evenmin  
enkelvoudige geneesmiddelen vermengen noch artsenijen toebereiden noch recepten vervaardigen  
door doctors in de geneeskunde of andere personen voorgeschreven. In geval van overtreding dier bepaling, 
zullen zij gestraft worden, als zonder bevoegdheid een tak der geneeskunde uitoefenende (de artsenijbereidkunde) 
en de straffen oploopen voorzien bij artikel 18 der wet van 12 maart 1818.  
(De wet van 12 maart 1818 werd opgeheven en vervangen door het K.B. nr. 78 van 11 november 1967). 
 
Art. 38.  
(...) – Impliciet opgeheven door K.B. van 2 augustus 1902 momenteel vervangen  

door het R.B. van 6 februari 1946 -. 
 
Art. 39.  
De drogisten zijn onderworpen aan de voorschriften der bovenvermelde artikelen 25, 26 en 27. 
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Algemene bepalingen 
 
Art. 40 en 41. 
(...) Opgeheven door K.B. 29 juni 1967 -. 
 
Art. 42.  
De geneeskundige commissies zullen de processen-verbaal en de andere stukken,  
waarbij de overtredingen der bepalingen van dit besluit vastgesteld worden, overhandigen aan  
het openbaar ministerie belast met de vervolgingen voor de rechtbanken. 
 
Art. 43.  
(...) – Overgangsbepaling -. 
 
Art. 44.  
Overtreding van de bepalingen van dit besluit, wordt vo lgens het geval, gestraft met de straffen  
gesteld bij de wetten van 12 maart 1818 en 25 maart 1964. 
De wet van 12 maart 1818 werd opgeheven en vervangen door het K.B. nr. 78 van 11 november 1967. 
 
Art. 45.  
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Openbaar Onderwijs is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat in werking zal treden op 1 september 1885. 
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Artikel 1.  
In artikel 26bis , § 1, van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring 
der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, 
vervangen bij het koninklijk besluit van 9 januari 1992 en gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 21 oktober 1999 en 26 juni 2001,wordt de eerste zin vervangen door de 
volgende zin " Met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 26quater wordt elk 
geneesmiddel persoonlijk overhandigd aan de zieke of zijn gemachtigde ". 
 
Art. 2.  
Het artikel 26quater van hetzelfde besluit, opgeheven door het koninklijk besluit van 1 
december 1976, wordt weer ingevoegd in de volgende redactie : 
" Art. 26quater . § 1. In het kader van de vaccinatiecampagnes voor de werknemers van 
een onderneming of van elke andere werkplaats, uitgevoerd krachtens de wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk en haar uitvoeringsbesluiten, met het oog op het voorkomen van besmettelijke 
ziekten, mag de apotheker vaccins afleveren aan de geneesheer - directeur van de 
afdeling, belast met het medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk of aan zijn gemachtigde. Dit mandaat wordt 
vastgelegd voor een maximale duur van één jaar; het is onbezoldigd, opzegbaar en 
hernieuwbaar. 
Het is evenwel aan de apotheker verboden geneesmiddelen af te leveren in dergelijke 
omstandigheden, indien de externe of interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk, zich niet bevindt in de gemeente waar de apotheek is gevestigd, of in een 
aangrenzende gemeente ervan. 
§ 2. De apotheker die geneesmiddelen aflevert aan de persoon bedoeld in § 1 is gehouden 
: 
1° indien hij aflevert aan de mandataris van de geneesheer - directeur van de afdeling, 
belast met het medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk, het dubbel van het gedateerde en ondertekende mandaat op te 
vragen. 
2° aan de Algemene Farmaceutische Inspectie de naam en het adres mee te delen van de 
externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, waaraan hij 
geneesmiddelen aflevert. 
3° in afwijking van de bepalingen van de artikelen 15 en 29, af te leveren uitsluitend op 
voorlegging van een collectief voorschrift, gedateerd en ondertekend door de geneesheer 
- directeur van de afdeling, belast met het medisch toezicht, van een externe of interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk, met vermelding van zijn naam, zijn 
adres, zijn erkenningsnummer bij het Rijksinstituut voor Ziekte - en 
Invaliditeitsverzekering en de posologie van het geneesmiddel, vergezeld van een 
nominatieve lijst waarop de naam en de voornaam zijn vermeld van de werknemers 
voor wie de vaccins bestemd zijn. Die twee documenten worden gedurende 10 jaar door 
de apotheker bewaard. 
4° in afwijking van artikel 33, § 1, 2), een afzonderlijk register te houden van de 
geneesmiddelen afgeleverd aan de geneesheer - directeur van de afdeling, belast met het 
medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk of aan zijn gemachtigde. In dat register worden de geneesmiddelen vermeld 
volgens een chronologische rangschikking gesteund op de datum van aflevering, alsook 
de lotnummers van de afgeleverde vaccins. Dat register mag worden gehouden door 
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middel van een informatieverwerkend systeem, op voorwaarde dat het op verzoek kan 
worden uitgeprint ". 
 
Art. 3. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2002. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 
Mme M. AELVOET. 
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Art. 26quater. <Hersteld bij KB 2002-08-22/40, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 24-09-
2002> § 1. In het kader van de vaccinatiecampagnes voor de werknemers van een 
onderneming of van elke andere werkplaats, uitgevoerd krachtens de wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk en 
haar uitvoeringsbesluiten, met het oog op het voorkomen van besmettelijke ziekten, mag 
de apotheker vaccins afleveren aan de geneesheer - directeur van de afdeling, belast met 
het medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk of aan zijn gemachtigde. Dit mandaat wordt vastgelegd voor een maximale 
duur van één jaar; het is onbezoldigd, opzegbaar en hernieuwbaar. 
Het is evenwel aan de apotheker verboden geneesmiddelen af te leveren in dergelijke 
omstandigheden, indien de externe of interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk, zich niet bevindt in de gemeente waar de apotheek is gevestigd, of in een 
aangrenzende gemeente ervan. 
§ 2. De apotheker die geneesmiddelen aflevert aan de persoon bedoeld in § 1 is gehouden 
: 
1° indien hij aflevert aan de mandataris van de geneesheer - directeur van de afdeling, 
belast met het medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk, het dubbel van het gedateerde en ondertekende mandaat op te 
vragen. 
2° aan de Algemene Farmaceutische Inspectie de naam en het adres mee te delen van de 
externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, waaraan hij 
geneesmiddelen aflevert. 
3° in afwijking van de bepalingen van de artikelen 15 en 29, af te leveren uitsluitend op 
voorlegging van een collectief voorschrift, gedateerd en ondertekend door de geneesheer 
- directeur van de afdeling, belast met het medisch toezicht, van een externe of interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk, met vermelding van zijn naam, zijn 
adres, zijn erkenningsnummer bij het Rijksinstituut voor Ziekte - en 
Invaliditeitsverzekering en de posologie van het geneesmiddel, vergezeld van een 
nominatieve lijst waarop de naam en de voornaam zijn vermeld van de werknemers 
voor wie de vaccins bestemd zijn. Die twee documenten worden gedurende 10 jaar door 
de apotheker bewaard. 
4° in afwijking van artikel 33, § 1, 2), een afzonderlijk register te houden van de 
geneesmiddelen afgeleverd aan de geneesheer - directeur van de afdeling, belast met het 
medisch toezicht, van een externe of interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk of aan zijn gemachtigde. In dat register worden de geneesmiddelen vermeld 
volgens een chronologische rangschikking gesteund op de datum van aflevering, alsook 
de lotnummers van de afgeleverde vaccins. Dat register mag worden gehouden door 
middel van een informatieverwerkend systeem, op voorwaarde dat het op verzoek kan 
worden uitgeprint. 
(§ 3. In het kader van het toedienen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
bestemd voor de behandeling van tropische ziekten, en van immunologische 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die, met het oog op het voorkomen van 
besmettelijke ziekten, bestemd zijn voor reizigers die zich naar het buitenland begeven, 
mag de apotheker geneesmiddelen afleveren aan de hoofdgeneesheer van het Prins 
Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen of aan zijn gemachtigde. 
Het mandaat verleend door de hoofdgeneesheer wordt vastgelegd voor een maximale 
duur van vijf jaar; het is onbezoldigd, opzegbaar en hernieuwbaar. 
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§ 4. De apotheker die geneesmiddelen aflevert aan de persoon, bedoeld in § 3, is 
gehouden : 
1° indien hij aflevert aan de mandataris van de in § 3, vermelde hoofdgeneesheer het 
dubbel van het gedateerde en ondertekende mandaat op te vragen; 
2° aan het Directoraat-generaal Geneesmiddelen bij de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu mee te delen dat hij in 
de in § 3 vermelde aflevering van geneesmiddelen verricht; 
3° in afwijking van de bepalingen van de artikelen 15 en 29, af te leveren uitsluitend op 
voorlegging van een bestelbon, gedateerd en ondertekend door de  in § 3 vermelde 
hoofdgeneesheer, met vermelding van zijn naam, zijn adres, zijn erkenningsnummer bij 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Die bestelbon wordt 
gedurende 10 jaar door de apotheker bewaard. 
4° in afwijking van artikel 33, § 1, eerste lid, 2), een afzonderlijk register te houden van 
de geneesmiddelen, afgeleverd aan de in § 3 vermelde hoofdgeneesheer of aan zijn 
gemachtigde. In dat register worden de afgeleverde geneesmiddelen vermeld volgens een 
chronologische rangschikking, gesteund op de datum van aflevering, alsook de 
lotnummers van de afgeleverde geneesmiddelen. Dat register mag worden gehouden 
door middel van een informatieverwerkend systeem, op voorwaarde dat het op verzoek 
kan worden uitgeprint. 
§ 5. De in § 4 vermelde bestelbon vervangt het voorschrift waarvan melding wordt 
gemaakt in de artikelen 48, § 1 en 2, en 48ter, § 1, tweede lid, 5° van het koninklijk 
besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de 
terhandstelling van geneesmiddelen. 
§ 6. De bepalingen van de artikelen 48, § 1 en 2, en 48ter, § 1, tweede lid, 3° en 6° van het 
in § 5 vermelde koninklijk besluit van 6 juni 1960 die betrekking hebben op de in die 
artikelen vermelde artsenverklaring en op de in die artikelen vermelde patiënt, zijn niet 
van toepassing op de invoer en de aflevering van geneesmiddelen, conform de 
bepalingen van § 3 van dit artikel.) <KB 2004-12-05/52, art. 1, 018 ; Inwerkingtreding : 
22-01-2005> 
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@@@ 
 
 
 
Art. 17. In artikel 26bis van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der 
nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, vervangen door 
het koninklijk besluit van 9 januari 1992 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 
oktober 1999, 26 juni 2001, 22 augustus 2002 en 29 juni 2003, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht :  
1° in § 1, tweede lid wordt het Franse woord « pris » vervangen door het woord « prises », het 
woord « drugsgebruiker » wordt vervangen door het woord « druggebruikers », de woorden « 
artikel 2 » worden vervangen door de woorden « artikel 3 »; 
2° in § 1, eerste zin van het vierde lid worden het Franse woord « drogues » vervangen door 
het woord « drogue », de woorden « artikel 2 » worden vervangen door de woorden « artikel 
3 »;  
3° in § 1, vijfde lid worden de woorden « artikel 9 » vervangen door « artikel 2 »; 
4° in § 2, eerste zin worden de woorden « artikel 9 » door de woorden « artikel 2 » vervangen; 
het woord « drugsgebruikers » wordt door het woord « druggebruikers » vervangen. 
 
 


