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26-11-2013 

Secretaresses: C. De Winter & D. Gutierrez 
 
Volgende beroepsverenigingen waren vertegenwoordigd: 
- Apothekersvereniging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Union des Pharmaciens 

de la Région Bruxelles-Capitale: volmacht aan vertegenwoordiger Koninklijk Limburgs 
Apothekersverbond – Apr Geert Fastré 

- Apothekersvereniging van het Land van Aalst: Apr Pierra Herdewijn 
- Association Pharmaceutique de la Province de Liège: Apr Michel Kohl 
- Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen: Apr Patrick Van Brantegem 
- Brabants Apothekers Forum: Apr Karen De Schouwer 
- Cercle Royal Pharmaceutique de l’Arrondissement de Nivelles: Apr Louise-Marie Fraiture 
- Koninklijk Limburgs Apothekersverbond: Apr Geert Fastré 
- Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild: Apr Michael Storme 
- Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen: volmacht aan vertegenwoordiger 

Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen – Apr Patrick Van Brantegem 
- Union Pharmaceutique du Sud et l’Entre-Sambre et Meuse: volmacht aan de 

vertegenwoordiger van Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental – Apr Hervé Mees 
- Union Pharmaceutique des Arrondissements judiciaires de Verviers et Eupen: Apr Pierre 

Dubois  
- Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental: Apr Hervé Mees 
- Union Pharmaceutique Luxembourgeoise: volmacht aan vertegenwoordiger Cercle Royal 

Pharmaceutique de l’Arrondissement de Nivelles – Apr Louise-Marie Fraiture 
- Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur: Apr Samuel Libert 
- Westvlaamse Apothekersvereniging: Apr Bram Verhaeghe 
- Kempische Farmaceutische Kring: volmacht aan vertegenwoordiger Koninklijk Limburgs 

Apothekersverbond – Apr Geert Fastré 
- Koninklijke Apothekersvereniging van Waasland: volmacht aan vertegenwoordiger van 

Apothekersvereniging van het Land van Aalst – Apr Pierra Herdewijn 
- Union Royale Pharmaceutique de Charleroi: volmacht aan vertegenwoordiger van Union 

Pharmaceutique du Hainaut Occidental: Apr Hervé Mees 
 

Waren verhinderd: 
 
Woonden de vergadering bij in de hoedanigheid van: 
- Voorzitter van de APB: F. Babylon 
- Leden van het Bestuurscomité: J. Depoorter, C. Ronlez 
- Effectieve leden van de Bondsraad: M.F. Barbay, D. Vos, L. Defrance, A. Chaspierre, L. 

Morel, G. Guillaume, L. Zwaenepoel, F. Vander Stichele 
- Plaatsvervangende leden van de Bondsraad: J.J. Gaye, M. Tasquin, S. Toubast  
- Directeur-generaal: L. Adriaenssens 
- Directeur Political Affairs: L. Vansnick 
- Financieel Directeur: B. Klopfert 
 
Nemen plaats aan het bureau: F. Babylon, J. Depoorter, C. Ronlez, L. Vansnick  
 

* * * 
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De vergadering wordt geopend om 20u45 door de voorzitter, Apr Filip Babylon. Hij bedankt de 
deelnemers voor hun aanwezigheid op deze Algemene Vergadering en heet hen welkom. 
Hij verontschuldigt collega Christian Elsen die in het buitenland vertoeft. 

 
 
1. Goedkeuring van het verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van  

23 april 2013 
Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 
2. Begroting 2014 

a. Uiteenzetting begroting 2014 
De verschillende diensten van de APB hebben goed werk geleverd om tot de opstelling van 
de begroting te komen. We kunnen spreken van teamwork en interactie tussen de 
verschillende diensten. 
 
We moeten ons rechtstreeks focussen op de apothekers, kennis over hun noden vergaren 
en hun resultaatgerichte diensten leveren. Opdat de communicatie hieromtrent optimaal kan 
verlopen zou er met de beroepsverenigingen moeten samengewerkt worden. Vooral blijven 
werken aan de dienstverlening en de kwaliteit ervan uitdiepen en verbeteren. 
 
In het kader van de evolutie van de APB-personeelsstructuur zal er ook geïnvesteerd worden 
in personeelsleden met de nodige (nieuwe) kennis en zullen de 8 departementen afgestemd 
worden op de reële behoeften. Er wordt ook een plan voor 45-plussers uitgewerkt. 
 
Political Affairs 

- Automatiseringsproces voor de dienst tarifering. Dit zal een daling van het aantal 
personeelsleden voor de komende 4 jaar met zich meebrengen. 

- Enkel de elektronische versie van het tarief zal nog te verkrijgen zijn. De tarieven zullen 
niet langer meer gedrukt worden. 

- Statistieken: optimalisering in de ontwikkeling van de boordtabellen. 
- Externe expertise aanwerven. Nood aan mensen die ons politiek kunnen verdedigen en 

macrogegevens naar microgegevens kunnen vertalen. 
 
FLUX 
Sleuteljaar voor deze dienst gezien de roll-out van het GFD-DPP, Farmaflux, Recip-e en 
Panoramix (Assuralia). 
Investeren in het ontwikkelen van diensten en ICT asset management. 
 
CWOA/CDSP 
Delphi Care: extra informatie en de gebruiksvriendelijkheid verhogen. 
BNM-ENM: het systeem verder verfijnen via feedback van apothekers en 
beroepsverenigingen. 
 
Marketing & Communicatie 
De leiderspositie wat betreft de gedrukte publicaties behouden en optimalisering van de 
klantgerichtheid. 
Streven om het brede publiek van de rol van de apothekers te overtuigen. 
Marketing rond het aanbod van de verschillende abonnementsformules. 
 
DGO-SCM 
Onder leiding van Sophie Sarre komt er een strategische oefening over hoe de DGO de 
komende vijf jaar zal evolueren.  
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De DGO is actief in de hercontrole van “post marketing surveillance”. Er zal ook een 
pilootproject in het kader van de magistrale bereidingen komen. In dit kader kunnen de 
relaties met het FAGG geoptimaliseerd worden. 
Ook zal gewerkt worden rond de interne organisatie van de DGO om optimaal te kunnen 
functioneren. 
 
ICT 
Investeren in ontwikkeling, updates, materiaal, hard- en software. Binnen de APB zal een 
web developer aangeworven worden. 
 
Finance en administration 
Finance: follow-up van de begroting, verhuur van gebouw Archimedesstraat, verkoop 
gebouw Ambiorix (dit gebouw heeft geen enkele functie meer voor de APB). 
Ledenbeheer: follow-up van het nieuwe abonnementensysteem, facturatie en opvolging van 
de leden. 
Building management/Algemene diensten: vernieuwing van de exploitatievergunningen, 
outsourcing van non-core activiteiten zodat we onze energie kunnen toespitsen op 
kernactiviteiten.  
 
HR 
Onder leiding van Ilse Verschueren: 
Recruteren van personeel op basis van de juiste profielen.  
Trajecten uittekenen op het niveau van talenten, loopbaanprojecten. 
Omgaan met de oudere populatie van personeelsleden binnen de APB. 
 
Luc Adriaenssens geeft het woord aan Bernard Klopfert die het budget 2014 cijfermatig zal 
voorstellen. 
 
Het ontwerp van begroting 2014 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Financiële 
Commissie van 18 oktober 2013 en aan de Bondsraad van 22 oktober 2013. 
In de begroting anno 2012 en 2013 werd het project GFD opgenomen als een project “buiten 
de normale begroting van de APB”. De begroting 2014 wordt voorgelegd, GFD inbegrepen. 
De begroting 2014 is in evenwicht. Dit evenwicht wordt bereikt dankzij een stijging van de 
ontvangsten met 418 k€. 
De lasten stijgen ook, maar slecht met 191 k€. 
 
Wat de uitgaven betreft, vermelden we wat volgt: 
- De payroll is de belangrijkste uitgave. Een index van 1,15% en een budget van 1% voor 

merit increase zijn voorzien. Aanwervingen voor medewerkers die de APB hebben verlaten 
of zullen verlaten zijn ook voorzien, alsook de aanwerving van enkele “bijkomende” 
competenties.  
Ondanks de index en de voorziene aanwervingen ligt de payroll begroting 2014 onder wat 
werd voorzien in de begroting 2013. Talrijke vertrekken met of zonder vervanging zullen in 
2014 toelaten om de personeelsonkosten te doen dalen.  

- Andere uitgaven:  
o De kostprijs van 35.000 € voor de strategische oefening door de firma Triple Helix.  
o De aanzienlijke besparingen die werden verwezenlijkt ter hoogte van de 

drukkersonkosten aangezien er geen “Papieren Tarief” meer zal bestaan en ter hoogte 
van de aankopen in het laboratorium. 

o De uitbesteding van de vertaalactiviteit (+/- 60 k€) aangezien er geen vertaaldienst meer 
is.  

o Een stijging van de lasten met +40 k€ voor het uitbesteden van het onderhoud aan de 
gebouwen. 
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o De uitgaven van 377 k€ van de verschillende activiteiten in het kader van FLUX: 
maintenance GFD, recip-e, FarmaFlux, Assuralia, enz.  

o Een begroting van 10 k€ voorzien voor Farma 2014  
o Een stijging met 75 k€ van de budgetten communicatie, onder meer voor verschillende 

communicatiecampagnes waaronder de campagne “groot publiek”. Vroeger ging het om 
projecten buiten begroting.  

De totale uitgaven stijgen met 191 k€. 
 
Wat de ontvangsten betreft, onthouden we wat volgt: 
- Ontwikkeling van verschillende packages, aangepast aan de verschillende profielen van 

onze klanten. Geraamde stijging van de ontvangsten met 10%. 
- De contracten met de softwarehuizen voor de gegevensbanken werden geüpdatet. Wij 

voorspellen dat we onze ontvangsten van +/- 1,5 M€ globaal zullen behouden. 
- De reclame zou in de huidige context achteruitgaan met 50 k€. 
- Wat de hercontrole betreft, stemmen de verwachte ontvangsten overeen met de 

terugbetaling van de gemaakte uitgaven door Rekening Nr 1. Aangezien de directie van het 
laboratorium van plan is bepaalde besparingen door te voeren, worden de ontvangsten 
geschat op 4,5 miljoen, een daling ten aanzien van de begroting van vorig jaar. 

- De FLUX-activiteiten (Recip-e, Assuralia, single message, …) zouden 354 K€ nieuwe 
ontvangsten moeten teweegbrengen. 

- Het gebouw aan de Ambiorixsquare zal misschien nog zes maand kunnen worden 
verhuurd en zal vervolgens worden verkocht. We moeten ook proberen een nieuwe huurder 
te vinden voor de “lokalen in de Archimedesstraat” die we in het 2de semester 2014 niet 
meer gebruiken. 

- Het 2de jaar ontvangsten in het IMS-contract is geregistreerd. 
- De jaarlijkse bijdrage werd vastgelegd op 880 € (zonder BTW) (stijging met 20 €) en de 

firma Lloydspharma zal wellicht de bijdrage betalen voor al haar apotheken (95 apotheken 
x 880 = 83.600 €). 

In verhouding tot de begroting 2013 zullen de ontvangsten stijgen met 418 k€ in 2014. 
De resultaten zijn stabiel aangezien de stijging van de ontvangsten hoger ligt dan de stijging 
van de uitgaven. De ontvangsten gaan opnieuw de goede kant uit. 

 
Investeringen 
In 2014 moet er verder worden geïnvesteerd in de ICT, maar ook binnen de DGO en de 
gebouwen. Er moet ook worden rekening gehouden met de aanzienlijke investeringen die 
reeds in 2012 en 2013 zijn gebeurd; de afschrijvingen zullen in 2014 hoger liggen (plus 
29.000 €). 

 
Voorzitter Filip Babylon dankt Luc Adriaenssens en Bernard Klopfert voor deze uiteenzetting. 
 
Het voorstel van begroting 2014 wordt door de Algemene Vergadering unaniem 
goedgekeurd. 
 

b. Jaarlijkse bijdrage 2014 voor de effectieve en toegetreden leden 
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van het Bestuurscomité om beide bijdragen 
vast te leggen op een bedrag van nul euro goed. 
 

c. Vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse vergoeding 2014 
De leden van de Algemene Vergadering worden verzocht zich uit te spreken over het 
voorstel om de jaarlijkse vergoeding 2014 vast te leggen op 880 € (zonder BTW). Dit is een 
verhoging met 20 €. 
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Op een totaal van 4.081 stemmen geeft de stemming volgend resultaat: 
- Ja: 4.081 stemmen 

 
Het voorstel van jaarlijkse vergoeding 2014, die 880 € (excl. BTW) zal bedragen, wordt 
unaniem goedgekeurd. 
 
Voorzitter Babylon bedankt de Algemene Vergadering voor het vertrouwen naar APB toe. Hij 
bedankt eveneens alle personen die hebben bijgedragen tot de opmaak van de begroting 
2014. Hij wenst de APB succes met het realiseren en onder controle houden van dit budget. 
 
3. Voorstel statutenwijziging 
De huidige bepaling die zegt dat noch de Bondsraadsleden, noch de leden van het 
Bestuurscomité hun vereniging kunnen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering, 
zorgt voor problemen binnen de beroepsverenigingen. Het is namelijk geen makkelijke 
opdracht om leden te vinden die hen kunnen vertegenwoordigen. Hierdoor zien veel 
verenigingen zich genoodzaakt om te werken met volmachten aan een andere 
beroepsvereniging (de huidige Algemene Vergadering is hiervan een voorbeeld). 
 
Een statutenwijziging is noodzakelijk om de organisatie te vereenvoudigen. De voorgestelde 
wijziging geeft de mogelijkheid aan de plaatsvervangende Bondsraadsleden om in de 
toekomst hun vereniging te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering. 
In het kader van Good Corporate Governance (scheiding tussen de organen) blijft de huidige 
regel wel gelden voor de werkelijke bondraadsleden en de leden van het Bestuurscomité. 
 
Voorstel statutenwijziging: 
Elk werkelijk lid wordt op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door een door haar 
gemandateerd natuurlijk persoon, die geen werkelijk bondsraadslid is, noch lid van het 
Bestuurscomité. 
 
Voor de statutenwijziging moet minstens ½ van elke taalgemeenschap van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en is er ten minste een ¾ meerderheid nodig. 
 
De leden van de Algemene Vergadering worden verzocht zich uit te spreken over de 
statutenwijziging. 
Op een totaal van 4.081 stemmen geeft de stemming volgend resultaat: 

- Ja: 4.081 stemmen 
Het voorstel van statutenwijziging wordt unaniem goedgekeurd. 
 
4. Statutaire verkiezingen 

 
a. Verkiezing van de verkiesbare leden van het Bestuurscomité 

Overeenkomstig de statuten wordt de Algemene Vergadering verzocht de verkiesbare leden 
binnen het nieuw Bestuurscomité te verkiezen.  
Resultaten van de stemming – Voor 2014-2015 zal het Bestuurscomité als volgt worden 
samengesteld: 

- Charles Ronlez, Voorzitter 
- Jan Depoorter, Ondervoorzitter 
- Alain Chaspierre, Secretaris-generaal (Franstalig) 
- Dirk Vos, Secretaris-generaal (Nederlandstalig) 

 
De voorzitter herinnert eraan dat de Algemeen Directeur, Luc Adriaenssens, integraal deel 
uitmaakt van het Bestuurscomité van de APB. 
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b. Bekrachtiging van de benoeming van de Bondsraadsleden (Sectoren en 12de 
Bondsraadslid) 

De voltallige Algemene Vergadering bekrachtigt de benoeming van elke kandidaat 
Bondsraadslid. 
 
Voor 2014-2015 zal de Bondsraad bestaan uit: 

- sector Antwerpen:    Verpraet Georges (effectief lid) 
     Lebacq Erik (plaatsvervanger) 
     Coppens Luc (plaatsvervanger) 
 
- sector Vlaams-Brabant:   Zwaenepoel Lieven (effectief lid) 
     Deneyer Hilde (plaatsvervanger) 
     Goethals Dorothy (plaatsvervanger) 
 
- sector Waals-Brabant:  Guillaume Georges (effectief lid) 
     Van Poucke Henri (plaatsvervanger) 
     Clabots Jean (plaatsvervanger) 
 
- sector Brussel-Bruxelles:   Defrance Luc (effectief lid) 
     Arnaud Nicolas (plaatsvervanger) 
     Hardy Pascale (plaatsvervanger) 
 
- sector West-Vlaanderen:   Vander Stichele Frank (effectief lid) 
     De Pauw Christophe (plaatsvervanger) 
     Debruyne Klaas (plaatsvervanger) 
 
- sector Oost-Vlaanderen:   Heungens Geert (effectief lid) 
     Toubast Stefaan (plaatsvervanger) 
     Berghmans Jan (plaatsvervanger) 
 
- sector Henegouwen:   Morel Luc (effectief lid) 

      Tenret Didier (plaatsvervanger) 
     Gaye Jean-Jacques (plaatsvervanger) 
 
- sector Luik:     Kohl Michel (effectief lid) 
     Tasquin Marc (plaatsvervanger) 
     Taton Denis (plaatsvervanger) 
 
- sector Limburg:    Van Dijck Joeri (effectief lid) 
     Vanderheyden Bruno (plaatsvervanger) 
     Colla Léon (plaatsvervanger) 
 
- sector Luxemburg:    Clément Renaud (effectief lid) 
     Echement Nicolas (plaatsvervanger) 
     Rahmani Nassim (plaatsvervanger) 
 
- sector Namen:    Barbay Marie-Françoise (effectief lid) 
     Laime Frédérique (plaatsvervanger) 
     Moens Carl (plaatsvervanger) 
 
- 12de kandidaat:    De Heyn Thierry (effectief lid) 
     Broeckx Dirk (plaatsvervanger) 
     Herzeel Ann (plaatsvervanger) 
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Overeenkomstig artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement kan de nieuw verkozen 
Bondsraad een kandidaat voordragen voor het voorzitterschap van de vergadering van de 
Bondsraad. Volgende kandidaturen worden weerhouden: 
- Luc Defrance (zal het voorzitterschap van de Bondsraad op zich nemen in 2015); 
- Frank Vander Stichele (zal het voorzitterschap van de Bondsraad verzekeren in 2014). 
 
5. Benoeming van een lid van het OC in het Bestuurscomité 
Overeenkomstig de statuten stelde het nieuw samengestelde Bestuurscomité de kandidatuur 
van Luc Vansnick (lid van het OC) voor als lid van het Bestuurscomité. De nieuw 
samengestelde Bondsraad aanvaardt dit voorstel eensgezind en legt dit ter goedkeuring voor 
aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering keurt met unanimiteit de 
benoeming van Luc Vansnick als lid van het Bestuurscomité goed. 
 
6. Benoeming van twee bijkomende leden in het Bestuurscomité 
Voor 2014-2015 aanvaardt de Bondsraad het voorstel om nog geen twee bijkomende leden 
te benoemen binnen het Bestuurscomité. De Algemene vergadering bekrachtigt dit voorstel. 
 
7. Benoeming van de onafhankelijke Bondsraadsleden 
Piet Vanthemsche en Francis Mégerlin worden voorgedragen als onafhankelijke 
Bondsraadsleden. 
Hoewel beiden een drukke agenda hebben is dit een intelligente keuze en brengen ze de 
APB inhoudelijk veel bij.  
Resultaten van de stemming: de Algemene Vergadering keurt de benoeming van Piet 
Vanthemsche en Francis Mégerlin als onafhankelijke Bondsraadsleden goed. 
 
8. Aanduiding van het panel van apothekers/CWOA-CDSP 
Voor de aanduiding van het panel moet niet gestemd, noch goedkeuring gegeven worden. 
Voorzitter Babylon bedankt de kandidaten en herinnert eraan dat het steeds mogelijk is om 
nieuwe kandidaturen op te nemen. Het is belangrijk voor de ondersteuning en ontwikkeling 
van de farmaceutische zorg. 
Voor de periode 2014-2015 bestaat het panel uit volgende apothekers: 
- voor KAVA: aprs Kris Deckers, Joke Opsomer en Steffi Cornwell; 
- voor KLAV: aprs Ludo Conings, Koen Roekaerts en Ine Hendrickx; 
- voor KOVAG: aprs Hendrik de Rocker, Bea Merchiers en Dimitri Segaert; 
- voor de Westvlaamse Apothekersvereniging: apr Luc Hauspie; 
- voor BAF: aprs Marie Vande Putte, Lieven Zwaenepoel en Kim De Prater; 
- voor UPB-AVB: aprs Nathalie Clément en Laure Geslin; 
- voor APPL: aprs Michel Kohl, en Christian Van Leeuw; 
- voor Cerpan: aprs Coralie Claeys, Henri Van Poucke en Emmanuelle Vanmechelen; 
- voor Uphoc: aprs Hervé Mees, Jean-Pol Cirriez en Benoît Derasse; 
- voor URPC: apr Didier Tenret; 
- voor URPPN: aprs Samuel Libert, Joëlle Duwez en Thierry Hennaux. 
 
9. Politieke actualiteiten 
De Voorzitter merkt op dat de Algemene Vergadering de gelegenheid biedt om vragen te 
stellen, opmerkingen of ideeën te uiten over de situatie en de evolutie van het beroep van 
officina-apotheker. 
 
Hij herinnert de vergadering aan de reclamecampagne die werd gelanceerd in de media en 
die onlangs werd aangekondigd met als doel het beroep van apotheker als zorgverstrekker 
te ontwikkelen en te verbeteren. 
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De Voorzitter geeft aan iedereen het woord. 
 
Wat is de huidige situatie in het kader van de begeleidingsgesprekken nieuwe medicatie, 
wat is de feedback van de patiënt ? 
Op basis van de cijfers die reeds werden overgemaakt door de tariferingsdiensten, 
registreren we voor de maand oktober +/- 2000 begeleidingsgesprekken nieuwe medicatie. 
Men stelt voor om meer gedetailleerd navraag te doen bij de TD vooraleer meer 
nauwkeurige cijfers over te maken. Dit om elke verwarring te vermijden. 
 
Er moet ook worden rekening gehouden met de mogelijke terughoudendheid van patiënten 
die zich niet willen onderwerpen aan dergelijk begeleidingsgesprek en hen de tijd laten om 
vertrouwd te raken met het concept. De apothekers mogen zich niet laten ontmoedigen, 
maar moeten de inspanning verderzetten en gemotiveerd blijven. 
 
Het goede nieuws is dat dit gesprek binnenkort zal worden vastgelegd in een koninklijk 
besluit na goedkeuring binnen de Ministerraad.  
 
Dit is een opdracht die daadwerkelijk door “de apotheker” wordt vervuld. Het project wordt 
verdergezet in 2014 en ook het RIZIV, de mutualiteiten en de beroepsverenigingen zijn 
betrokken partij. Op lange termijn biedt het project een meerwaarde voor het beroep.  
 
Nog steeds in dezelfde optiek zal het overleg arts-apotheker worden aangemoedigd. 
 
 
Zal Motilium voorschriftplichtig worden vanaf 1 januari 2014 ? 
Neen, Motilium zal vanaf volgende week voorschriftplichtig zijn. De APB zal zijn leden 
inlichten. 
 
Wat is de economische situatie voor 2014 ? 
Er zijn geen nieuwe initiatieven of bijkomende budgetten voorzien. Het enige lopende 
gespreksonderwerp en besparingsproject betreft de 10 mio voor de rusthuizen. 
 
Een besparing met 2,5% is voorzien voor de generieken, wat overeenstemt met een daling 
van 19 mio. Elk kwartaal is er een prijsdaling voor deze producten met een minimum impact 
op de economische marge. 
 
Misschien moeten we met de rusthuizen bekijken wat er kan worden gedaan om de 10 mio 
te recupereren. Het RIZIV stelt een tarifering per eenheid voor, wat een daling van het 
volume en niet van de basishonoraria teweegbrengt. Dit is niet noodzakelijk verbonden met 
de IMV. 
 
Een tarifering per maand wordt op dit ogenblik besproken; we zouden een schema van de 
aflevering kunnen voorzien voor de verschillende voorschriften (vb. 100 tabletten te 
verdelen over meerdere maanden). 
 
We hebben minstens een periode van 6 maand voor de implementering in de 
softwarehuizen (juli 2014) om een rangschikking van de producten per eenheid uit te 
werken.  
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En de rol van de apotheker? 
Tijdens een Vlaamse top in Gent met verschillende voorzitters van politieke partijen werd 
de rol van de apotheker belicht; ze waren voorstander van de erkenning van onze rol als 
zorgverstrekker. Helaas vermeldden ze ook besparingen en praatten ze niet over 
bijkomende middelen. Er zal in de nabije toekomst moeten worden over gepraat.  

 
De voorzitter dankt alle medewerkers en de tolken die sinds 13 u vanmiddag aan het 
simultaanvertalen zijn. Het is duidelijk dat de simultaan vertaling voor deze vergaderingen 
cruciaal is. 
Hij dankt de secretaresses Dolorès en Corine, Françoise Bottriaux en Elise Degroote van de 
juridische dienst, Frank Crasson, verantwoordelijke van de afdeling communicatie, alsook 
Luc Adriaenssens, Algemeen Directeur en Bernard Klopfert, Financieel Directeur voor hun 
uiteenzetting ivm de begroting. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun steun en medewerking aan het goed 
bestuur van APB.  
 
De zitting wordt opgeheven om 23u15. 
 
 

_______________ 
 


