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Proces Medicare – Orde der apothekers: 
Alle aanvragen van de Orde en de APB verworpen 

 
 
Brussel, 6 oktober 2016 – De voorzitster van de Rechtbank van Koophandel van Nijvel verwerpt 
alle eisen van de APB en de Orde der apothekers tegen de parafarmacieën Medi-Market en de 
apotheken van PharmaClic. Dit is goed nieuws voor de klanten en patiënten. Medi-Market en 
PharmaClic zullen alle actoren binnen de sector de hand blijven reiken, met inbegrip van de Orde 
der apothekers en de APB, om de ethische en wettelijke vereisten van deze beroepen te verzoenen 
met de noodzakelijke evolutie van de sector.  
 
De voorzitster van de Rechtbank van Koophandel van Nijvel heeft alle vorderingen van de APB en de 
Orde der apothekers tegen de parafarmacieën van Medi-Market en de apotheken van PharmaClic 
verworpen. In december 2015 hadden de Orde der apothekers en de APB een juridische procedure 
opgestart om de activiteiten van Medi-Market en PharmaClic te belemmeren.  
 
Het concept van de parafarmacie en farmacie van de Groep kan niet worden aangevallen 

De beslissing van de Rechtbank van Koophandel is duidelijk: alle vorderingen werden onontvankelijk 
verklaard, met als motivering dat ‘het concept an sich niet kan worden aangevallen. Enkel specifieke 
en geïndividualiseerde verwijten kunnen worden geformuleerd.’ CEO en oprichter van Medicare, 
Yvan Verougstraete, zei na afloop het volgende: “Het doel was overduidelijk om een innovatief 
business model voor België aan te vallen. De rechtbank is de Orde der apothekers hier niet in gevolgd, 
iets waar men verheugd over moet zijn.”    
 
Wij blijven openstaan voor overleg met respect voor verscheidenheid 

“Ik betreur het dat deze zaak is beslecht voor de rechtbank”, benadrukt Yvan Verougstraete die eraan 
herinnert dat zijn intentie steeds was om complementair te zijn met buurtapotheken, niet om deze 
te vervangen. “Toegang tot gezondheidszorg is een van de voornaamste uitdagingen voor onze 
samenleving. In een land waar geneesmiddelen 20 à 30% duurder zijn dan in de buurlanden, 
beantwoordt dit innovatief concept aan een reële vraag, namelijk het ter beschikking stellen van 
geneesmiddelen en zorgproducten aan betaalbare prijzen, en advies verlenen aan patiënten en 
klanten dankzij een hooggekwalificeerd en multidisciplinair team van diëtisten, 
schoonheidsspecialisten en naturopaten.” 
 
Medicare is verheugd dat maanden van juridische procedures ertoe hebben geleid dat een publiek 
debat kon worden gevoerd over uitdagingen als de democratisering van de toegang tot 
geneesmiddelen en de versterking van de medische rol van apothekers. Medi-Market en PharmaClic 
zullen alle actoren in de sector de hand blijven reiken, met inbegrip van de Orde der apothekers en 
de APB, om op die manier de ethische en wettelijke vereisten te verzoenen met de noodzakelijke 
evolutie van het beroep. Ze hopen dat deze spelers de verscheidenheid aan modellen en de 
voordelen die hiermee gepaard gaan zullen aanvaarden. 
 
Gesterkt door deze beslissing, zullen Medi-Market en PharmaClic hun ontwikkeling verderzetten 
ten dienst van de klanten en consumenten  

Meer dan ooit is het de wil van Medi-Market om te waken over de belangen van patiënten en 
consumenten. Medi-Market wil haar expansie verderzetten en haar ondernemersmodel blijven 
ontwikkelen, met de wil om expertise in de gezondheidszorg te democratiseren. 
 
Men moet aanvaarden dat historisch gegroeide modellen gedeeltelijk in vraag kunnen worden 
gesteld. “Wij zijn natuurlijk opgelucht door deze beslissing. Elke dag vertrouwen duizenden klanten in 
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Wallonië, Brussel en Vlaanderen op ons voor wat het dierbaarst is voor hen: hun gezondheid en hun 
welzijn. Het gerecht heeft hen vandaag gelijk gegeven. Dit is de mooiste aanmoediging die we konden 
krijgen, net op het moment waarop we nieuwe klanten tegemoet gaan”, besluit Yvan Verougstraete. 
 
 
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met Yvan Verougstraete: Tel - 0473/92 82 65 
 
 

*** 
 
Betreffende Medi-Market 
De groep Medicare is opgericht in 2014 met als doelstelling om gezondheids- en welzijnsproducten 
en -advies toegankelijker te maken voor éénieder. De handelszaken Medi-Market en/of PharmaClic 
in Gosselies, Rocourt, Evere, Gent en Schoten maken deel uit van Medicare. 


