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Persbericht 

Lancering van een «Toolbox» voor de apothekers: een meerwaarde voor hun veiligheid 

De veiligheid van de apothekers vormt een prioriteit voor de Vice-Eerste Minister, Minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en voor de FOD Binnenlandse Zaken. De recente 
overvallen op apotheken in de Brusselse rand liggen daarvan aan de basis. Bovendien blijft de 
farmaceutische sector een belangrijk doelwit, met 185 overvallen in 2011 en 113 feiten alleen al tijdens de 
eerste helft van 2012. De aanwezigheid van grote hoeveelheden baar geld in de apotheken kan daarbij een 
rol spelen. Om de apothekers te ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen, werd er in 
samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond een « toolbox » uitgewerkt om hen te informeren 
over de bestaande preventieve maatregelen.   

 
In het kader van haar beleid besteedt de Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen bijzondere aandacht aan de veiligheid van de apothekers. In 2011 werden er niet minder dan 185 
diefstallen gewapenderhand op apotheken geregistreerd: een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (in 
2010 werden er 171 diefstallen gewapenderhand gepleegd in apotheken).  
 
Als reactie op die stijging ontwikkelde de FOD Binnenlandse Zaken (in samenwerking met de Algemene 
Pharmaceutische Bond) een «toolbox» die tal van preventiemaatregelen omvat. Deze handreiking hanteert als 
leidraad verscheidene concrete veiligheidsscenario’s, bedoeld om de beveiliging van de apotheken te 
optimaliseren. Daarbij wordt de klemtoon gelegd op de nacht- en weekenddiensten van de apotheken, rekening 
houdend met een klantvriendelijke aanpak uiteraard.  
 
Het document geeft gedetailleerde toelichting bij verschillende maatregelen en tips. Als voorbeeld kunnen we 
verwijzen naar de oprichting van een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, de fiscale aftrek voor 
beveiligingsmaatregelen, maar ook praktische tips, zoals het verwelkomen van elke binnenkomende klant, 
oogcontact houden met hem tijdens het nemen van de geneesmiddelen uit de laden. Voorts worden er adviezen 
van bouwkundige aard gegeven voor de inrichting van de apotheek (sas, veiligheidsverlichting…) en 
aanbevelingen omtrent de invoering van elektronische maatregelen. Daarnaast biedt de gids enkele pistes voor 
het omgaan met agressieve klanten en patiënten. 
 
De «toolbox» is dan ook op alle vlakken een bijzonder interessant document voor een betere beveiliging van de 
apothekers. 
 
De «toolbox» is beschikbaar via de URL: 
http://besafe.be/toolbox-pharmacies  
http://besafe.be/toolbox-apothekers. 
 
Dit instrument maakt deel uit van een meeromvattend programma rond de veiligheid van zelfstandige 
ondernemers en vrije beroepen. Andere concrete initiatieven in het kader van dat programma hebben betrekking 
op met name de recente invoering van een geïntegreerd overlegplatform zelfstandigen en ondernemingen, door 
de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en hun respectieve FOD’s, alsook de verspreiding van een 
ministeriële omzendbrief met het oog op een verhoogd toezicht door de politiediensten. 
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