
 
 

Vrij beroep  

1/ België 

 
Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en 
consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het 
Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek 
XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV 
van het Wetboek van economisch recht 
 
Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht – Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek 

XIV: 

 

Artikel I. 8. - 35° “beoefenaar van een vrij beroep”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een 

beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de 

vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een 

bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van 

het Wetboek van Koophandel 

 
 
2/ Europa 

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2001 over verplichte tarieven voor 
bepaalde vrije beroepen, met name advocaten en over de specifieke rol en positie van de 
vrije beroepen in de moderne samenleving  

 

“Het Europees Parlement, (…) 1. beschouwt de vrije beroepen als uitdrukking van een 

democratische, op de wet gebaseerde fundamentele orde en meer in het bijzonder als 

wezenlijk bestanddeel van de Europese samenlevingen en gemeenschappen in hun 

verschillende vormen; (…) 12. benadrukt dat voorschriften die in de specifieke context van 

iedere beroepsgroep noodzakelijk zijn om de onpartijdigheid, bekwaamheid, integriteit en 

verantwoordelijkheid van de leden van deze groep te waarborgen of belangenconflicten en 

misleidende reclame te voorkomen, en die bovendien geen belemmeringen vormen voor het 

vrije verkeer van diensten, niet mogen worden beschouwd als beperkingen van de 

mededinging in de zin van artikel 81, lid 1 van het Verdrag” 
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Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 

 

“Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (…) overwegende hetgeen volgt : 

(…) : (43) Deze richtlijn omvat ook vrije beroepen, voorzover deze zijn gereglementeerd. Een 

vrij beroep is overeenkomstig onderhavige richtlijn een beroep dat wordt uitgeoefend op grond 

van een relevante beroepskwalificatie door een persoon die persoonlijk, op eigen 

verantwoordelijkheid en professioneel onafhankelijk, intellectueel-ideële prestaties verricht ten 

behoeve van de opdrachtgever en de samenleving in het algemeen. De beroepsuitoefening 

kan in de lidstaten, in overeenstemming met het Verdrag, onderworpen zijn aan specifieke 

juridische verplichtingen, die gebaseerd zijn op nationale wetgeving en de in dit kader door de 

betrokken beroepsvertegenwoordiging zelfstandig vastgestelde regels en die borg staan en 

bevorderend zijn voor professionaliteit, kwaliteit van de dienstverlening en de 

vertrouwensrelatie met de opdrachtgever”. 

 

De Apotheker  

1/ Reglementering Volksgezondheid  

KB nr. 78 van 10 november 1967 houdende uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen  

=> Meer weten  
Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen der apothekers  

=> Meer weten. 
 
2/ Economische reglementering  

Wetboek van Koophandel  Boek I – Koophandel in het algemeen  
 
“Artikel 2bis “Worden echter niet als daden van koophandel aangemerkt, de aankopen met het 

oog op de verkoop aan particulieren en de verkopen aan particulieren van produkten die onder 

het beroep van apotheker ressorteren, wanneer deze aankopen en verkopen worden verricht 

door een persoon die wettelijk is gemachtigd de geneeskunde of de veeartsenijkunde uit te 

oefenen, voor zover deze persoon niet eveneens andere, door de wet als daden van 

koophandel aangemerkte daden stelt in het raam van een gewoon beroep dat, hetzij als 

hoofdzakelijk beroep, hetzij als aanvullend beroep wordt uitgeoefend. 

Voor de toepassing van deze bepaling worden beschouwd als producten die onder het beroep 

van apotheker ressorteren: 

1° de drogerijen, substanties, bereidingen of samenstellingen voor farmaceutisch gebruik; 
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http://www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/coordinatie-wettelijke-teksten/apotheker/Pages/uitoefening-van-de-gezondheidszorgberoepen.aspx
http://www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/specifieke-reglementering/Koninklijk-besluit-2009/Pages/default.aspx


 
 

2° de geneesmiddelen in de zin van artikel 1, § 1, van de wet van 25 maart 1964 op de 

geneesmiddelen; 

3° het medisch en farmaceutisch materiaal, te weten de substanties, voorwerpen en stoffen die 

geheel of ten dele zijn onderworpen aan de regeling die, ter uitvoering van artikel 1, § 2, van 

voornoemde wet, op de geneesmiddelen van toepassing is, alsook de produkten die algemeen 

in de geneeskunde worden gebruikt; 

4° de producten die de apotheker mag verkopen ingevolge de wetten en verordeningen” 

 
3/ Het beroepsgeheim  

De apotheker is gebonden door het beroepsgeheim. Het respect voor het beroepsgeheim ligt 

vervat in het Strafwetboek (artikel 458), maar eveneens in de specifieke reglementering  voor 

het beroep (artikel 41 KB van 21 januari 2009). De Code van farmaceutische plichtenleer 

onderstreept eveneens het belang van het beroepsgeheim (artikelen 10 et 22). 

 
4/ De Code van Farmaceutische Plichtenleer  

De Code van farmaceutische plichtenleer omvat bepalingen rond de continuïteit van de 

zorgverlening - daarin begrepen het naleven van de wachtdienst-, rond het beroepsgeheim, 

rond het overmaken van documenten of farmaceutische informatie tussen confraters en 

behandelende artsen.  De Code reglementeert eveneens de individuele verhoudingen tussen 

de apotheker enerzijds en de patiënten, zijn confraters, de artsen, tandheelkundigen en 

beoefenaars van de diergeneeskunde evenals de beoefenaars van de paramedische beroepen 

anderzijds.  De Code beschrijft eveneens de principes waarop de maatschappelijke 

verplichtingen van de apotheker zijn gebaseerd.   

 

De Code bevat bepalingen die de essentiële regels van het beroep van apotheker beogen te 

waarborgen, beroep dat niet mag worden gereduceerd tot een louter activiteit van aankoop en 

verkoop.   

 

Artikel 14 

Hij behoudt zijn onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep: hij is verantwoordelijk voor 

alle handelingen die door hemzelf of onder zijn gezag worden verricht.. 

 

Artikel 71  

In het belang van de patiënten, die recht hebben op kwaliteitszorgen, beschouwt de apotheker 

het als zijn plicht zijn onafhankelijkheid te doen respecteren, evenals de principes en de regels 

van de farmaceutische plichtenleer. 

Dit is van toepassing op alle betrekkingen die de apotheker onderhoudt met personen, 

verenigingen, commerciële vennootschappen, die, in welke hoedanigheid dan ook, betrokken 

zijn bij de verkoop, de informatie over, en de distributie van geneesmiddelen en vergelijkbare 

producten, die afgeleverd worden in de apotheek. 
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Artikel 72  

Elke arbeidsovereenkomst die een apotheker aangaat moet zijn onafhankelijkheid op 

deontologisch en professioneel vlak en zijn verantwoordelijkheid bij de aflevering van 

geneesmiddelen waarborgen. 

De arbeidsovereenkomst kan voor advies voorgelegd worden aan de Provinciale Raad. 

 

Artikel 75  

De apotheker-titularis beslist onafhankelijk over de inrichting van de apotheek. 

 

Artikel 76  

Teneinde zijn onafhankelijkheid te vrijwaren, en omwille van het beroepsgeheim waaraan hij 

gehouden is, mag de apotheker in geen geval enige ruimte in de apotheek onder welke 

voorwaarden dan ook ter beschikking stellen van derden. 

Een uitzondering op deze regel kan voorafgaandelijk toegekend worden door de Nationale 

Raad in het kader van initiatieven met betrekking tot de volksgezondheid.   

 

Artikel 85  

Informatie en reclame mogen het algemeen belang van de volksgezondheid niet schaden. 

De apotheker-titularis van een apotheek, voor het publiek geopend, ongeacht het feit of hij 

eigenaar is of niet, is verantwoordelijk voor alle informatie en reclame, verspreid door of voor 

zijn apotheek. 

Omwille van deze verantwoordelijkheid waakt de apotheker-titularis niet-eigenaar erover 

overlegmaatregelen uit te werken met de vergunninghouder betreffende elke informatie en 

publiciteit voor de apotheek. 

 

 

Artikel 97 

De apotheker waakt erover zijn onafhankelijkheid te behouden wanneer hij zijn farmaceutische 

activiteiten uitoefent via een website. 

Bij de overdracht van het titulariaat van een apotheek waakt de nieuwe apotheker-titularis 

erover dat de website van de apotheek in overeenstemming is met de wetgeving en de 

deontologie. 

 => Meer weten  
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http://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=18&PT=2&G=84&GRT=2&lang=1


 
 

5/ De APB – statuten  

De APB- statuten bepalen  
 
“De APB heeft tot doel: 

 

 Het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde van de officina - 

apotheker waarbij de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan, om bij 

te dragen tot een betere volksgezondheid; 

 

 Het waarborgen en verder ontwikkelen van de vrije beroepsuitoefening in de voor het 

publiek opengestelde apotheek”.  
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