ZAKELIJKE CONTRIBUTIEREGELING
ZIEKENHUISAPOTHEKEN
2021 PAKKET Z(+)

1. D
 e financiële kaders voor de vereniging voor de jaren 2020 tot en met 2022, die ten grondslag liggen aan de
nieuwe zakelijke contributieregeling, zijn op 26 juni 2019 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de
KNMP. De contributie geldt voor 1 jaar en zal in 2021 opnieuw worden bepaald voor 2022.
2. De
 zakelijke contributieregeling ziekenhuisapotheken is vastgesteld door het KNMP-bestuur en  goedgekeurd in
de Algemene Vergadering van de KNMP van 9 december 2020.  
		
3. D
 e zakelijke contributieregeling staat open voor ziekenhuisapotheken waarvan de gevestigd ziekenhuisapotheker
lid is van de KNMP, per gelijklopend kalenderjaar.
4. D
 e contributiefactuur moet jaarlijks worden voldaan vóór 1 april. Bij overschrijding van deze  datum zal over het
te vorderen bedrag een rente in rekening worden gebracht van 1% op maandbasis.
5. De
 zakelijke contributie en de inhoud daarvan zijn van toepassing per apotheekvestiging, zoals
gedefinieerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Doorlevering van (digitale) producten en/of diensten
uit het contributiepakket aan andere apotheekvestigingen of aan derden is niet toegestaan.
6. V
 oor gebruik van de G-Standaard geldt een licentievergoeding volgens een staffel op basis van het aantal
ziekenhuisbedden. De licentievoorwaarden van Z-Index B.V. zijn hierop onverkort van toepassing.
7. Voor de (overige) producten bedraagt de prijs voor 2021 € 2.366 (2020 € 2.320).
8. O
 p de prijs van Pakket Z(+) wordt in 2021 een eenmalige teruggave ten laste van de algemene reserve verstrekt  
van € 453.
9. D
 e licentievergoeding voor Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie (Pakket Z+) is opgebouwd uit een basistarief
en een toeslag van € 1,50 per ziekenhuisbed in het verzorgingsgebied van de ziekenhuisapotheek. Het basistarief
voor 2021 wordt geïndexeerd en komt daarmee op een prijs van € 1.357 (2020 € 1.330).
10. D
 e KNMP verzorgt de uitvoering van de Regeling Specialisme Ziekenhuisfarmacie. Met de NVZA is eerder
overeengekomen om het exploitatietekort van omgerekend € 1.200 per ziekenhuisapotheekvestiging als een
geoormerkte bijdrage in rekening te brengen. Dit bedrag is opgenomen in de staffel voor Pakket Z(+).  
11. V
 oor apotheken, die zowel klinisch als poliklinisch verstrekken, wordt een toeslag geheven voor het gebruiksrecht
van de G-Standaard, indien de poliklinische apotheek geen zakelijke contributie openbare apotheek afneemt en
tevens op dezelfde postcode is gevestigd als de ziekenhuisapotheek. De toeslag bedraagt in 2021 € 3.899 per
apotheekvestiging, overeenkomstig de vergoeding voor openbare apotheken.
12. In bijzondere omstandigheden kan onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het KNMP-bestuur
van de contributieregeling worden afgeweken ten gunste van de betreffende ziekenhuisapotheek.
13. In de zakelijke contributieregeling zijn de producten en diensten begrepen die als zodanig staan vermeld op
www.knmp.nl producten/contributiepakketten/pakket-z-voor-de-ziekenhuisapotheek.

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Op de zakelijke contributieregeling zijn de Algemene Voorwaarden van de KNMP van toepassing,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, zie hiervoor knmp.nl. KNMP is de handelsnaam van KNMP Holding BV, een 100%
deelneming van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
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TARIEFTABEL ZAKELIJKE CONTRIBUTIE ZIEKENHUIS APOTHEKEN

OUD						
NIEUW

OMSCHRIJVING
2019
2020		2021
		
G-Standaard, basisbedrag
3.590
3.694		3.768 1)
										
Basispakket
2.255
2.320
2.366
Regeling Specialisme Ziekenhuisfarmacie
1.200
1.200
1.200
										
Tarief basispakket
3.455
3.520		3.566		
									
Bruto-tarief pakket Z
7.045
7.214
7.334
Teruggave t.l.v. algemene reserve
-675
-372
  -453 2)

										
Factuurbedrag ziekenhuisapotheken
6.370
6.842		6.881
										
1) Staffel vanaf 250 ziekenhuisbedden per apotheeklocatie; voor elke 100 extra bedden een opslag
    van € 432  (2020 was € 424) op de licentievergoeding. Jaarlijkse indexatie 2,0%.
2) Teruggave gelijk aan openbare apotheken.
								
																			
										
										
Alle bedragen zijn in euros en exclusief BTW
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