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Communicatie betreffende de verdovingsbonnen 

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

Tijdens controles bij de groothandelaars-verdelers, hebben wij geconstateerd dat bepaalde apothekers 

meerdere bestellingen over verschillende dagen van verdovende middelen groeperen op één 

verdovingsbon. Deze werkwijze is niet conform de wetgeving.   

 

Artikel 16 van het koninklijk besluit van 31/12/19301 en artikel 11§1 van het koninklijk besluit van 

22/01/19982 bepalen dat elke aankoop van verdovingsmiddelen3 slechts mag gebeuren op overhandiging 

van een verdovingsbon, gedateerd en afgetekend door een vergunde aankoper.  

Bovendien eisen diezelfde koninklijke besluiten dat uw groothandelaar een dagelijks register bijhoudt, 

waarin voor elke bestelling het nummer van de hieraan gelinkte verdovingsbon moet worden ingevuld. 

 

Als meerdere leveringen van dezelfde groothandel plaatsvinden op éénzelfde dag, is het wel toegelaten 

dat de apotheker één bon per dag invult. 

  

We herhalen eveneens dat op elke verdovingsbon minstens volgende twee data en twee handtekeningen 

moeten voorkomen: 

- de bestel- en de ontvangstdatum  

- de handtekening van de aankoper en de verkoper 

 

Wij vragen u met aandrang om, indien dit nog niet het geval was, deze wetgeving strikter toe te passen 

zodat deze afwijkingen niet meer worden vastgesteld. 

 

Wij wensen u ook te informeren dat het voorgedrukte overschrijvingsformulier, dat normaal meegestuurd 

wordt met de verdovingsbons, niet meer standaard zal worden toegevoegd. Aangezien de meeste 

overschrijvingen via geïnformatiseerde weg gebeuren, lijkt ons dit niet meer absoluut noodzakelijk. 

Indien u echter nog altijd een papieren overschrijvingsformulier wenst, dan kan u dit eenvoudig melden 

op: narcotics@fagg-afmps.be. Informatie over het bestellen van verdovingbons kan op onze website4 

gevonden worden 

Met beleefde groeten, 

De Dienst Verdovende Middelen 

                                                
1 Koninklijk besluit houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. 
2 Koninklijk besluit tot houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. 
3 Met name: de stoffen opgelijst in art. 1 van het K.B. van 31/12/1930 en art. 2 van het K.B. van 22/01/1998. 
4 http://www.fagg-

afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/speciaal_gereglementeerde_stoffen/verdovende_middelen_psychotropen/bons_verdovende_middelen/ 
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