
Wat dekt deze verzekering?
Een apotheker loopt een niet te onderschatten risico dat zijn 
aansprakelijkheid betrokken raakt in zijn relatie met de patiënt.

Dit kan het geval zijn:

-  Bij de aflevering van producten: de apotheker geeft  
bijvoorbeeld 10mg aan een patiënt terwijl er 5mg op het 
voorschrift stond.

-  Bij de individuele medicatie voorbereiding (IMV) voor eigen 
patiënten

-  Bij de bereiding van producten: (zowel magistrale als 
officinale bereidingen)

- Bij de verkoop op internet

-  Bij de uitbating van de apotheek: bijvoorbeeld; iemand struikelt 
over de drempel van de apotheek en breekt zijn been. 

Wanneer er door de fout of nalatigheid van de apotheker 
schade is berokkend aan een derde (patiënt) kan de apotheker 
beroep doen op de verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid 
apotheker”.

Wat biedt Curalia aan?
Op basis van haar ervaring heeft Curalia een verzekering BAA 
samengesteld voor alle officina-apothekers – zelfstandigen 
en bedienden - ziekenhuisapothekers en klinisch apothekers. 

Naast het luik aansprakelijkheid is ook de rechtsbijstand – bij 
een onafhankelijk verzekeraar – inbegrepen!

de verzekerde bedragen zijn:
-  Lichamelijke schade: € 5.000.000 per schadegeval  

en € 10.000.000. per verzekeringsjaar;

-  Materiële schade: € 250.000 per schadegeval  
en € 500.000 per verzekeringsjaar;

-  € 2.500 medische kosten bij ongeval in een officina, zelfs 
als u niet aansprakelijk bent.

inzake rechtsbijstand:

-  € 25.000 per schadegeval voor de waarborgen: strafrechte-
lijke verdediging, burgerlijk verhaal, burgerlijke verdediging;

-  € 15.000 per schadegeval voor de waarborg geschillen met 
verzekering BA Beroep;

-  €  5.000 per schadegeval voor de waarborg bij strafrech-
telijke verdediging (zelfs zonder professionele fout) en bij 
conflicten met het RIZIV

de polis:

-  verzekert de dagdagelijkse activiteit van de apotheker: ma-
gistrale en officinale bereidingen; VOS voorschrift, IMV, ge-
fractioneerd afleveren en ook de substitutie als dit wettelijk 
toegelaten is;

-  voorziet in het behoud van alle dekkingen na het stopzetten 
van uw beroepsactiviteit. De apotheker dient hiervoor geen 
bijpremie te betalen;

-  waarborgt de dekking van elke schade die zich voordoet 
tijdens de looptijd van de polis voor zover deze niet gekend 
was bij ondertekening van de polis;

-  beschermt uw erfgenamen, vermits geen verhaal op de  
erfgenamen;

-  verzekert de farmaceutische zorgen: huisapotheker, GGG, …

Wie moet ziCh verzekeren?
Conform de richtlijnen van de Orde dienen ALLE apothekers 
hun burgerlijke (beroeps) aansprakelijkheid te verzekeren.

De werkgever (eenmanszaak of vennootschap) dient zichzelf 
te verzekeren, evenals zijn medewerkers; immers, zij werken 
onder leiding en toezicht van de werkgever.
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beroepsaansprakelijkheid apotheker (baa)

enkele tarieFvoorbeelden
- zelfstandige apotheker met een deeltijds adjunkt-apotheker en een assistent: 185 + 92,5 + 92,5 = € 370
- een titularis apotheker bediende: € 55
- zelfstantig in bijberoep apotheker: € 148,5
- apotheker zaakvoerder in vennootschap met voltijds meehelpende partner: 185 + 185 = € 370

anterioriteit
en

posterioriteit 
gedekt!
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anterioriteit + posterioriteit gedekt!
Anterioriteit = schade uit handelingen gesteld voor aanvang contract
posterioriteit = schade die zich voordoet nadat de verzekeringnemer zijn beroepsactiviteit heeft stopgezet voor zover deze 
schade betrekking heeft op feiten die zich hebben voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst

De apotheker-bediende dient zich ook persoonlijk te verze-
keren: de waarborg rechtsbijstand kan belangrijk zijn ingeval 
een belangenconflict met hun werkgever.

Wie is verzekerd?
De basispolis voorgesteld door Curalia dekt de aansprakelijk-
heid van:

-  de verzekeringnemer en ook de zaakvoerder  
(als de verzekeringnemer een vennootschap is);

- de stagiairs: apotheker en/of assistent;

-  de plaatsvervanger (bij ziekte, afwezigheid of vakantie van 
de titularis);

- de occasionele hulp;

- de jobstudent;

- de poetsvrouw. 

De werkgever betaalt een premie per apotheker en/of assistent 
die hij in dienst heeft.

hoeveel kost deze verzekering?
De basispremie bedraagt € 185 per jaar, kosten en taksen in-
begrepen.

Bent u zelfstandige en hebt u werknemers in dienst?

U dient een bijpremie te betalen. Deze bijpremie bedraagt:

+ 100% voor elke voltijds adjunct-apotheker (+ 50% voor een 
deeltijds)

+ 50% voor een voltijds- of deeltijds assistent (*) en voor uw 
partner die meehelpt in de zaak.

U hoeft geen bijpremie te betalen voor personeelsleden die 
geen farmaceutische taken uitvoeren (bvb poetsvrouw, ad-
ministratief personeel,…)

voor een apotheker-bediende 

Als apotheker-bediende betaalt u slechts € 55 (ipv € 185) per 
jaar (kosten en taksen inbegrepen).

Daar zijn twee redenen voor: uw verantwoordelijkheid wordt 
gedeeltelijk gedekt door uw werkgever. Daarbovenop be-
paalt de wet op de arbeidsovereenkomsten dat een bediende 
slechts aansprakelijk is bij een zware fout, een lichte repeti-
tieve fout of oplichterij. 

Elke wijziging in statuut dient u onmiddellijk door te geven: 
Zo kan de dekking aangepast worden aan uw reeële situatie

voor een starter:

Tekent u binnen de 6 maanden na het behalen van uw diploma?

U geniet van de voordeelpremie van € 55, ook als zelfstandige.

Na het eerste jaar wordt de premie aangepast aan uw statuut.

Of u werkzaam bent in een officina of in een ziekenhuis: de 
premie is dezelfde. 

Enkel voor de klinisch bioloog is een speciale tarifering van 
toepassing. Een klinisch bioloog heeft namelijk totaal andere 
taken en verantwoordelijkheden.
(*)  personen die hun erkenning kregen van de Federale Overheidsdienst Volks-
gezondheid (OGZ ) op basis van hun diploma of hun ervaring en zo de wettelijke 
titel van “Farmaceutisch-technisch assistent” mogen dragen.

ba apotheker: enkele voorbeelden

1    u bent apotheker-titularis en zelFstandige

  U dient in eigen naam een verzekering beroep-
saansprakelijkheid te onderschrijven. U dient ook uw 
personeelsleden te verzekeren. Hiervoor betaalt u een 
bijpremie. die wordt berekend in functie van hun kwalifi-
catieniveau (apotheker of assistent).

2   u bent titularis van een apotheek  
in vennootsChap

  De verzekering staat op naam van de vennootschap en 
dekt de aansprakelijkheid van de zaakvoerder.  
Heeft u personeel dan dient u een bijpremie te betalen. 
De premie wordt berekend in functie van het aantal 
bedienden (eventueel zelfstandigen) en van hun kwali-
ficatieniveau (apotheker of assistent).

3   u bent een zelFstandig vervangend  
apotheker

  Zelfs als de meeste contracten een dekking voorzien 
via de polis van de titularis Toch raden wij u aan ook in 
eigen naam een verzekering te onderschrijven. 

4  u bent meeWerkend partner

  U dient zelf geen verzekering te nemen; u bent gedekt 
door de polis van uw partner die trouwens een bijko-
mende premie betaalt om u te verzekeren.

5  u bent apotheker-bediende

  Wij raden u aan om een verzekering in eigen naam af te 
sluiten. Het kan zeer nuttig zijn bij belangenconflicten. 
Bovendien betaalt u slechts € 55 par jaar.


