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1 Basis van het systeem NDS-Web 

Elke onderneming die verdovende middelen of psychotrope stoffen wil in- of uitvoeren, moet in 

het bezit zijn van een in- of uitvergunning afgeleverd door het Fagg. 

Het Fagg verwerkt deze aanvragen via het programma NDS (National Drug control System) 

dat werd ontwikkeld door de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 

NDS-Web is een website applicatie die de mogelijkheid biedt om via elektronische weg: 

 aanvragen voor in- of uitvoervergunningen in te dienen 

 na elke effectieve in- of uitvoer deze vergunningen te valideren door de exact 

ontvangen of verzonden hoeveelheid door te sturen. 

2 Registratie en login 

2.1 Registratie 

Elke persoon, werkzaam in een onderneming die bij het FAGG vergund is om te handelen in 

verdovende middelen en/of psychotrope stoffen, kan zich registreren op NDS-Web. 

Stap 1 : Homepage 

Om toegang te verkrijgen tot de homepage, surf naar: https://eforms.fagg-afmps.be/ 

 

Om het systeem uit te testen en fictieve aanvragen in te dienen (in overleg met de 

Dienst Verdovende Middelen): https://eformsacc.fagg-afmps.be/ 

 

 
 

Deze beginpagina is momenteel nog enkel in het Frans beschikbaar. Na het verkrijgen van 

de login gegevens zal kunnen overgeschakeld worden naar het Nederlands. 

 

 

https://eforms.fagg-afmps.be/
https://eformsacc.fagg-afmps.be/
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Stap 2 : Aanvraag tot registratie 

Klik op <Enregistrer maintenant> en vul het formulier verder in <Enregistrement 

utilisateur>. Alle velden aangeduid met een asterisk zijn verplicht. 

 

Het systeem heeft een indicatie nodig of de gebruiker gemachtigd is om aanvragen te 

versturen. Dit is enkel mogelijk voor een persoon die als verantwoordelijke/ 

plaatsvervanger vermeld is op de jaarlijkse vergunning of een officina-apotheker. 

Deze personen moeten dus dit veld altijd aanvinken!  

 

Personen die niet vermeld worden op de vergunning en de aanvragen voorbereiden, 

kunnen eveneens een login aanvragen voor NDSweb maar mogen dit veld niet aanvinken. 

Mocht dit toch gebeuren, zal dit gecorrigeerd worden bij het verwerken van de aanvraag 

door de dienst Verdovende Middelen. Deze personen kunnen dus een ‘kladversie’ 

aanmaken van een aanvraag en deze bewaren.  Een verantwoordelijke persoon kan deze 

kladversie dan later definitief doorsturen. Klik op <Soumettre> om uw aanvragen door te 

sturen naar het FAGG. 

 

U vindt verdere informatie over de verschillende velden terug in het menu Help . 

 

 
 

 

Stap 3 : Verzending van de toegangsgegevens 

Na controle en goedkeuring, stuurt het Fagg een gebruikersnaam en wachtwoord via email 

naar de aanvrager. Ongeveer een kwartier na ontvangst van deze email zal er effectief 

kunnen ingelogd worden op NDS web. 
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2.2 Login 

Klik op <Login>, op de homepage van https://eforms.fagg-afmps.be/ en vul de ontvangen 

gebruikergegevens in. 

 

 
 

2.3 Wijzigen van het wachtwoord 

Bij de eerste maal inloggen, is het aangeraden om uw wachtwoord te wijzigen.  

In het menu <Gebruikersinstellingen> klikt u op <Verander wachtwoord>. Na het invullen van 

het oude en nieuwe wachtwoord klikt u op <Wachtwoord wijzigen>. U krijgt een vervolgens 

een melding dat uw wachtwoord vanaf nu gewijzigd is. 

 

 
 

2.4 Wachtwoord: geldigheid en vereisten 

Het wachtwoord is één jaar geldig. Tijdens de laatste 30 dagen van de geldigheid krijgt u een 

pop-up met het aantal dagen dat uw wachtwoord nog geldig is en dit elke keer dat u zich 

aanmeldt. We raden u dan ook aan om uw wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen, anders 

wordt uw account geblokkeerd. 

 

Indien u niet de kans heeft gehad om u tijdens deze 30 dagen aan te melden en u er niet meer 

in slaagt om u aan te melden. Gelieve dan met ons contact op te nemen zodat wij uw account 

kunnen deblokkeren en uw wachtwoord resetten. 

 

Uw nieuw wachtwoord moet voldoen aan de volgende criteria’s : 

 Minimum 8 - maximum 12 karakters 

 Bevat tenminste  3 soorten van die hieronder opgesomde karakters: 

o hoofdletters 

https://eforms.fagg-afmps.be/
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o kleine letters 

o cijfers 

o speciale karakters 

 

2.5 Voorkeuren 

U kan ook andere wijzigingen doorvoeren via het menu <Configuration utilisateur>, onder 

<Préférences>. 

 

 
 

Taal: De standaardtaal van het systeem is het Frans. De Nederlandstalige gebruikers kunnen 

hier de taal veranderen, door <Nederlands> te kiezen. 

 

Pagina afmetingen: Geeft het aantal vergunningsaanvragen per pagina weer. 

 

Bevestiging indiening tonen: Wanneer dit vakje aangevinkt is, verschijnt telkens na het 

indienen van een aanvraag een messagebox ter bevestiging op het scherm. 

 

Filter volgens gebruikers: wanneer dit vakje aangevinkt is, worden alleen de aanvragen 

weergegeven die door de gebruiker zelf aangemaakt zijn. In het andere geval kunnen alle 

aanvragen ingediend door verschillende gebruikers van de firma bekeken worden. 

 

Favoriete substanties/preparaten: wanneer dit vakje aangevinkt is, kan een ‘favorieten’ 

lijst gecreëerd worden van de vaak verhandelde substanties/ preparaten door uw firma.  

 

Als u op  klikt , komt het volgende scherm te voorschijn:  
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In de linkerkolom staan alle mogelijke gekende substanties of preparaten. Hier kunt u de 

substanties/ preparaten aanvinken die u vaak verhandelt en bijgevolg in uw ‘favorieten’ lijst 

wenst. Vervolgens klikt u op . De door u aangeduide substanties of preparaten komen op 

deze manier in de rechterkolom, die een weerspiegeling is van uw ‘favorieten’ lijst. Deze lijst 

kan steeds aangepast worden: substanties/preparaten kunnen toegevoegd worden of opnieuw 

verwijderd.  

 

Klik op <Opslaan> om alle wijzigingen toe te passen. 
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3  Aanvragen van in- of uitvoervergunningen 

In het menu <Import/ Export>, klikt u op <Import/Export aanvragen>. 

Op deze pagina kunt u een overzicht zien van al uw aanvragen. 

 

 

3.1 Aanvraag van een invoervergunning  

Stap 1: Functie <Nieuwe Imp/Exp aanvraag> 

Klik op  

Stap 2: Keuze van soort aanvraag 

In het drop-down menu kiest u <Import verdovende/psychotrope stoffen> 

 

In NDS-web werd ook de mogelijkheid voorzien om aanvragen voor in- en 

uitvoervergunningen van precursoren in te dienen. Deze aanvragen kunnen nog niet 

behandeld worden, aangezien de Cel Drugsprecursoren momenteel niet werkt met NDS. 

 

Algemene informatie 

Soort vergunning: kies hier welke vergunning u wenst : enkel of algemeen.  

Aandacht: Het Fagg levert steeds enkele vergunningen af!  

(elke invoer = 1 vergunning met uniek nummer) 

Algemene bemerkingen: De vermelding van heruitvoer of voor binnenlands gebruik 

(Belgische markt) is verplicht op alle aanvragen voor invoervergunningen. 

Bijlagen: Eventuele documenten kunnen hier upgeload worden. Klik op  om het 

document te selecteren. De lijst met de toegevoegde documenten is vervolgens zichtbaar 

onderaan. 

 

 
 

Details uitvoerder 

Land: Kies in het drop-down menu, het land waaruit de goederen worden uitgevoerd. 

Onderneming : Kies in de weergegeven lijst de uitvoerende firma. 

Indien de firma zich niet in de vooropgestelde lijst bevindt: zie onder 8 (op pagina 20). 
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Details verzending 

Nota’s: Eventuele opmerkingen die u op de vergunning wenst, kunnen hier vermeld 

worden. Dit kan een specificatie van de bestelling zijn (bv. 3 x 100 gram,…), een intern 

bestelordernummer,… 

 

Details substantie/preparaat 

Klik op   om een substantie of preparaat toe te voegen aan uw aanvraag. 

 

 
 

Kies in de drop-down lijst de substantie of het preparaat die/dat u wenst in te voeren.  

De databank bevat veel gelijkaardige preparaten. Gelieve dus goed te controleren a.d.h.v. 

de ministeriële code of u het juiste preparaat hebt gekozen. Als het preparaat dat u wenst 

toe te voegen, zich niet bevindt in de lijst, gelieve de Dienst Verdovende Middelen te 

contacteren (zie ook hoofdstuk 7 op pagina 19). 

 

De vermelding  verwijst naar het feit dat u een ‘favorieten’lijst gecreëerd hebt onder 

<voorkeuren> (zie pagina 6-7). Bijgevolg zal alleen deze lijst getoond worden met de door 

u geselecteerde substanties/preparaten. Wanneer u toch wenst te selecteren uit de 

volledige databank van substanties/preparaten, kunt u hiernaar heel eenvoudig 

overschakelen door op  te klikken. U ziet nu:  . 

 

Vul vervolgens de vereiste hoeveelheid in. Klik op  om op te slaan. 

U kan deze stappen herhalen om andere substantie of preparaten toe te voegen aan u 

aanvraag.   

Opgelet: één vergunning kan hoogstens 10 substanties/preparaten bevatten.  

 

Details van het transport 

Het douanekantoor moet hier worden ingevuld indien het uitvoerende land niet tot de EU 

behoort.  

Klik op  , kies vervolgens het gewenste invoerpunt uit de drop-down lijst. 

 

Commentaar 

Commentaar gebruiker: hier kunt u alle nuttige informatie voor het Fagg toevoegen. 

Deze informatie komt niet op de vergunning. 

 

Deze gegevens zijn niet absoluut noodzakelijk voor het verwerken van uw aanvraag: 

 Departement van de CA (Competent Authority van het uitvoerland) 

 Transportmiddel 

 Reisweg 
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Stap 3: Aanvraag indienen 

Wanneer uw aanvraag volledig is , klikt u op . 

Indien u onder <voorkeuren> deze optie hebt aangeduid, verschijnt deze messagebox: 

 

 
 

Eenmaal verzonden kunnen er geen wijzigingen meer gebeuren aan de aanvraag. 

U kan steeds de details van uw aanvraag bekijken door op de overzichtspagina <Status van 

Imp/Exp aanvraag> te klikken op <Meer…>. 

 

3.2 Aanvraag van een uitvoervergunning 

In het menu <Import/Export>, klikt u op <Import/Export aanvragen>. 

Op deze pagina ziet u een overzicht van al uw aanvragen. 

Stap 1: Functie <Nieuwe Imp/Exp aanvraag> 

Klik op  

Stap 2: Soort aanvraag 

In het drop-down menu kiest u <Export verdovende/psychotrope stoffen> 

 

In NDS-web werd ook de mogelijkheid voorzien om aanvragen voor in- en 

uitvoervergunningen van precursoren in te dienen. Deze aanvragen kunnen nog niet 

behandeld worden, aangezien de Cel Drugsprecursoren momenteel niet werkt met NDS. 

 

Algemene informatie 

Soort vergunning: kies hier welke vergunning u wenst: enkel of algemeen.  

Opgelet:Het Fagg levert steeds enkele vergunningen af!  

(elke uitvoer = 1 vergunning met uniek nummer) 

Algemene opmerkingen: Deze gegevens zijn niet noodzakelijk bij het aanvragen van 

uitvoervergunningen 

Bijlagen: Kopie in PDF-formaat van de bijhorende originele invoervergunning(en). 

 

 
 

Gezien het e-formaat van invoervergunningen nog niet erkend is op internationaal 

vlak, is het van groot belang het originele document ook per post op te sturen. 

 

Details invoerder 

Land: Kies in het drop-down menu het land waarnaar de producten worden uitgevoerd. 

Onderneming: Kies in de weergegeven lijst de invoerende firma. 



 

Handleiding van het systeem NDS-Web 

 

 

FAGG/20150925 © FAGG   Pagina 11 van 22 
 

Indien de firma zich niet in de vooropgestelde lijst bevindt: zie hoofdstuk 8 (op pagina 20). 

 

Overeenkomstige importvergunning 

Alvorens het Fagg een uitvoervergunning kan afleveren, moet de bevoegde autoriteit van 

het land van invoer eerst een invoervergunning hebben afgeleverd die deze invoer toelaat. 

Daarom moeten de details van deze invoervergunning verplicht ingevuld worden. 

 

Nummer: Referentienummer van de invoervergunning.  

Datum : Datum van afgifte van de invoervergunning 

In het geval meerdere invoervergunningen (max. 3 voor 1 uitvoervergunning) kan 

momenteel nog maar 1 nummer en datum ingevuld worden. De overige nummers en data 

kunnen in het vak <commentaar gebruiker> worden aangevuld. 

 

Details verzending 

Nota’s: Eventuele opmerkingen die u op de vergunning wenst, kunnen hier vermeld 

worden. Dit kan een specificatie van de bestelling zijn (bv. 3 x 100 gram,…), een intern 

bestelordernummer,… 

 

Details  van de substantie/preparaat 

Klik op   om een substantie of preparaat toe te voegen aan de 

aanvraag. 

 

 
 

Kies in de drop-down lijst de gewenste substantie of het preparaat dat u wenst uit te 

voeren. De databank bevat veel gelijkaardige preparaten. Gelieve dus goed te controleren 

a.d.h.v. de ministeriële code of u het juiste preparaat hebt gekozen. Als het preparaat dat u 

wenst toe te voegen, zich niet bevindt in de lijst, gelieve de Dienst Verdovende Middelen te 

contacteren (zie ook hoofdstuk 7 op pagina 19). 

 

De vermelding  verwijst naar het feit dat u een ‘favorieten’lijst gecreëerd hebt onder 

<voorkeuren> (zie pagina 6-7). Bijgevolg zal alleen deze lijst getoond worden met de door 

u geselecteerde substanties/preparaten. Wanneer u toch wenst te selecteren uit de 

volledige databank van substanties/preparaten, kunt u hiernaar heel eenvoudig 

overschakelen door op  te klikken. De vermelding ‘Favorieten’ zal wijzigen naar 

. 

 

Vul vervolgens de nodige hoeveelheid in. Klik op  om op te slaan. 
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U kunt deze stappen herhalen om andere substanties of preparaten toe te voegen aan uw 

aanvraag. 

Opgelet: één vergunning kan hoogstens 10 substantie of preparaten bevatten.  

Details van het transport 

Het douanekantoor moet hier worden ingevuld indien het invoerende land niet tot de EU 

behoort.  

Klik op  , kies vervolgens het gewenste uitvoerpunt uit de drop-down lijst. 

 

Commentaar 

Commentaar gebruiker : hier kunt u alle nuttige informatie voor het FAGG toevoegen. 

Deze informatie komt niet op de vergunning. 

 

Deze gegevens zijn niet absoluut noodzakelijk voor het verwerken van uw aanvraag : 

 Departement van de CA (Competent Authority van het invoerland) 

 Reisweg 

 Transportmiddel 

 

Stap 3: Aanvraag indienen 

Wanneer uw aanvraag volledig is, klikt u op . 

indien u onder <Voorkeuren> deze optie hebt aangeduid, verschijnt de volgende 

messagebox: 

 

 
 

Eenmaal verzonden kunnen er geen wijzigingen meer gebeuren aan de aanvraag. 

U kan steeds de details van uw aanvraag bekijken door op de pagina < Status van Imp/Exp 

aanvraag> te klikken op <Meer…>. 

 

Stap 4: Voorblad 

Eenmaal uw aanvraag doorgestuurd, kan de functie <Voorblad> ingeschakeld worden  door 

het corresponderend vakje aan te vinken. 

 

 
 

Vervolgens kan  aangeklikt worden bovenaan de overzichtspagina 

Een voorblad (PDF) wordt aangemaakt en het symbool( ) komt te voorschijn voor de 

aanvraag als de overzichtspagina hernieuwd wordt. 
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Stap 5: Opsturen van de originele invoervergunning, samen met het voorblad 

Het voorblad is nodig bij het versturen van de originele invoervergunning. Zij vat alle 

informatie samen, die wij nodig hebben om duidelijk te weten over welke aanvraag het 

gaat. 

 

 

 

 

TE ONTHOUDEN i.v.m. aanvragen voor in- of uitvoervergunningen 

 

Aanvraag invoervergunning : 

 Aanduiden: bestemd voor heruitvoer of voor Belgische markt. 

 Douanekantoor aanduiden indien het uitvoerend land niet tot de EU behoort. 

 

Aanvraag uitvoervergunning : 

 De invoervergunning van het invoerende land is onze referentie voor het 

afleveren van een uitvoervergunning. 

De aanvraag moet bijgevolg het referentienummer van deze  invoer-

vergunning bevatten, alsook de afleveringsdatum en een kopie in PDF 

formaat. 

 Douanekantoor aanduiden indien het invoerend land niet tot de EU behoort. 

 De originele invoervergunning moet per post verstuurd worden naar de 

Dienst Verdovende Middelen van het Fagg. 
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4  Indienen van endossementen 

4.1 Endossement van een in- of uitvoer 

Voor een overzicht van de geplaatste aanvragen, klik op <Import/Export endossement> in het 

menu <Import/Export>. 

 

 
 

Stap 1 : Selectie van de aanvraag 

Klik op de functie vergunning <Meer…> bij de te endosseren vergunning. 

 

De functieknop  laat eventueel toe om te zoeken naar een aanvraag volgens 

bepaalde criteria zoals bijv. vergunningsnummer, status of geldigheidsdatum. 

 

 
 

Stap 2 : Invullen datum ontvangst/verzending goederen 

Voer de datum van levering/verzending in onder <Datum endossement>. 

 

 
Gezien de douanedienst ons regelmatig de documenten opsturen die zij verwerkt hebben, 

is het onnodig het vakje <Douane verklaring> in te vullen.  

Voeg in bijlage een kopie van de factuur. 
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Stap 3 : Invullen van ontvangen/verzonden hoeveelheid 

In het kader <Detail substanties/preparaat>, klikt u op <Bewerken>. 

 

 
 

Vul de hoeveelheid in onder <Geëndosseerde hoeveelheid>. 

 

 
 

Bewaar door op <Vernieuwen>te klikken. 

 

 
 

Indien nodig kan u deze handeling herhalen voor elke substantie/preparaat op de 

vergunning. 

 

Elke informatie die u extra wil meedelen i.v.m. deze in- of uitvoer, kunt u toevoegen in het 

vak <Opmerkingen gebruiker>. 

 

Klik op  om het endossement te bevestigen. 

 

Indien u onder <voorkeuren> deze optie hebt aangeduid, verschijnt deze messagebox:  
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Het versturen van de factuur en het exemplaar van de vergunning met de blauwe kantlijn 

per post is dan niet meer nodig. In geval van bijkomende vragen, kan de dienst 

Verdovende Middelen steeds vragen om de nodige documenten te kunnen voorleggen.  

 

U kan de endossementen steeds raadplegen door te klikken op <Meer…>in het 

overzichtsblad van uw aanvragen. 

 

Opgelet: Na het indienen van endossementen, kunnen deze niet meer gewijzigd 

worden. In het geval een ingevoerd endossement toch niet correct zou zijn, is het absoluut 

noodzakelijk de Dienst Verdovende Middelen te verwittigen! 

 

4.2 Termijn voor het doorsturen van endossementen 

Teneinde tijdig te kunnen beantwoorden aan de Belgische verplichtingen t.o.v. de International 

Narcotics Control Board (INCB) van de VN, vragen wij om de endossementen zo spoedig 

mogelijk in te vullen en door te sturen, namelijk binnen de 3-4 dagen na het vertrek of 

ontvangst van de goederen. 

 

Indien een vergunning nog niet werd gevalideerd en komt te vervallen, zal 21 dagen 

voorafgaand aan de vervaldatum een email verstuurd worden.  

Het is aanbevolen om regelmatig de vervaldata van de toegekende vergunningen te 

controleren. Dit kan door gebruik te maken van de functies onder filter. 

 

De endossementen zijn mogelijk tot 14 dagen na het vervallen van de vergunning. 

De status van de vergunningen wordt daarna weergegeven als <Vervallen> en er kan niet 

meer elektronisch gevalideerd worden.  

Het is echter wel nog mogelijk om het endossement van <Vervallen>vergunningen door te 

sturen via email naar narcotics@afmps-fagg.be.  In dit geval moet een kopie van de factuur 

worden toegevoegd in bijlage. 

 

De invoervergunningen waarvan de goederen worden geverifieerd door de controleurs van het 

Fagg, worden door hen gevalideerd in het systeem. U zult een hierover een bevestigingsemail 

ontvangen en de status van de vergunning in NDS-web zal veranderen naar <Geëndosseerd>. 

 

 

TE ONTHOUDEN i.v.m. endossementen via NDS-web 

 

 Een aanvraag is onafscheidelijk van zijn endossement. Iedere aanvraag ingediend 

via NDS-Web, moet ook geëndosseerd worden via NDS-web. 

 Bij voorkeur binnen de 3 à 4 dagen na de verzending/ontvangst van de goederen.  

 Ten laatste 21 dagen na het vervallen van de vergunning 

 

 De bijhorende factuur moeten worden toegevoegd in pdf-formaat. 

 

 De documenten betreffende de in- of uitvoer moeten niet meer opgestuurd worden 

per post maar wel bewaard worden door de vergunninghouder. 

 

 

 

mailto:narcotics@afmps-fagg.be
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5  Annulatie van een vergunning 

Indien een vergunning niet gebruikt werd en geen enkele in- of uitvoer heeft plaatsgevonden, 

kan de vergunning geannuleerd worden op de volgende manier: 

 

Alle exemplaren van de vergunningen moeten teruggestuurd worden naar het Fagg met de 

vermelding ‘geannuleerd’ binnen de 14 dagen na vervaldatum op de vergunning. 

 

Het endossement in NDS-Web moet ook gebeuren binnen de 14 dagen na vervaldatum van de 

vergunning en moet worden ingediend als volgt: 

 

<hoeveelheid>= 0 

<commentaar gebruiker> = geannuleerd 
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6 Toepassen van filters en exporteren naar Excel 

Om gemakkelijk aanvragen of endossementen op te zoeken of te analyseren, kunnen bepaalde 

filters ingeschakeld worden of kunnen alle gegevens geëxporteerd worden naar Exel. 

Zowel voor de vergunningsaanvragen als voor de endossementen kan dit op dezelfde manier 

gebeuren. 

 

6.1 Overzicht van de aanvragen of endossementen 

Om het overzicht van de aanvragen of endossementen weer te geven, klikt u onder het menu 

<Import/Export>op <Import/Export aanvragen> of <Import/Export endossementen>. 

 

 
 

Om de details van deze aanvragen te bekijken, klikt u op <Meer…> of op het icoontje  aan 

het begin van elke lijn. 

 

 
 

Onder <Geëndosseerd door CA> kunt u de endossementen raadplegen die ingevoerd werden 

door de controleurs van de Dienst Verdovende Middelen. 

 

6.2 Toepassen filter  

De functie filter kan worden geopend of gesloten door te klikken op . 

Door de functieknop  kan u de filter activeren. Eenmaal de functie filter actief, 

ziet u het woord <FILTERED> in het rood afgebeeld.  

 

Om de filter uit te schakelen, klikt u op . De filter kan toegepast worden zowel op 

basis van één of meerdere criteria. 
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Vergunningsnummer: 

De vergunningen waarvan het nummer de cijfers of de combinatie van de ingevoerde 

cijfers en letters bevat, worden weergegeven. Bijv.: wanneer u « E2013 » invult, worden 

alle vergunningsnummers die deze combinatie bevatten, weergegeven. 

 

Status: 

De aanvragen die voldoen aan de geselecteerde status worden weergegeven. De 

verschillende statussen zijn : 

 Klad 

 Aangevraagd 

 In behandeling 

 Toegestaan 

 Vervallen 

 Geëndosseerd 

 Geannuleerd 

 

Soort aanvraag: 

U kunt filteren op het soort aanvraag: Import, Export. 

 

Land van oorsprong/bestemming: 

Alle aanvragen voor het gekozen land worden weergegeven. Hoe meer letters worden 

ingevuld, hoe doelgerichter men kan kiezen. 

  

Aangemaakt door: 

Alle aanvragen gemaakt door één bepaalde gebruiker worden weergegeven. 

 

Datum aanvraag:  

Alle aanvragen ingediend in de gekozen periode worden weergegeven. 

Indien de einddatum niet wordt ingevuld, zal de datum van vandaag gebruikt worden. 

 

Datum goedkeuring: 

Alle aanvragen goedgekeurd tijdens de gekozen periode worden weergegeven. 

Indien de einddatum niet wordt ingevuld, zal de datum van vandaag gebruikt worden. 

 

Geldig tot: 

Alle aanvragen geldig tot de gekozen datum worden weergegeven. 

 

Datum endossement: 

Alle aanvragen gevalideerd tijdens de ingevulde periode worden weergegeven. 
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6.3 Exporteren naar Excel 

Indien u alle informatie over een aanvraag wenst te zoeken, kunt u deze omzetten naar een 

Excelblad via de functieknoppen of . 

De functie <algemeen> exporteert alle gegevens naar Exel zoals die weergegeven zijn op het 

overzichtsblad. 

De functie <details> exporteert ook alle gedetailleerde gegevens zoals na het klikken op de 

functie<Meer…>. 

7  Aanvraag tot registratie van nieuwe preparaten 

De term ‘preparaat’ is afgeleid vanuit de UNO Conventies en omvat een vast of vloeibaar 

mengsel van verdovende of psychotrope stoffen, zoals bijv. een vergund geneesmiddel. 

Dit type aanvragen kan momenteel nog niet ingediend worden via NDS-web. 

NDS-Web kan namelijk momenteel geen ministeriële code genereren met de huidige 

nomenclatuur en  kent een automatisch gegenereerde code toe die onbruikbaar is. 

Bijgevolg blijft de procedure voor het aanvragen van een nieuwe ministeriële code voorlopig 

ongewijzigd, ook al is deze optie voorzien in NDS-web.  

 

De aanvraag moet ingediend worden per email naar narcotics@fagg.be en moet minstens de 

volgende informatie bevatten:  

 de naam van het preparaat 

 de farmaceutische vorm 

 de naam van het verdovend middel of psychotrope stof  

 de hoeveelheid in watervrije stof 

 de grootte van de verpakking (aantal eenheden per verpakking) 

 

Ook wordt gevraagd om een officieel document toe te voegen (kopie van de VHB, uittreksel uit 

het IMPDossier, buitenlandse invoervergunning ingeval van een uitvoer van deze 

preparaten,…)  die bovenstaande gegevens kan staven.  
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8  Aanvraag tot toevoeging van buitenlandse 
ondernemingen 

 

Als de buitenlandse onderneming, verantwoordelijk voor de in - of uitvoer, nog niet 

opgenomen is in de databank, is het mogelijk om via NDS-web een aanvraag in te dienen om 

deze firma toe te voegen. 

 

In het menu <Registraties>, klikt u op <Buitenlandse ondernemingen registreren>. 

Een overzicht van eventuele vroegere ingediende aanvragen wordt vervolgens weergegeven. 

 

 
 

Stap 1 : Klik op  . 

Stap 2: Vul de gegevens van de onderneming in 

 

 
 

De ingevulde gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens op de buitenlandse 

vergunning.  Let erop om de gegevens zo nauwkeurig en compleet mogelijk in te vullen. 
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Stap 3 : Indienen van de aanvraag 

Wanneer u alles heeft ingevuld, klikt u op . 

Na het verzenden , komt uw aanvraag op het overzichtsblad met als status 

<Aangevraagd>. 

 

We vragen u ook om een kopie aan het Fagg te bezorgen van de activiteitenvergunning 

voor verdovende middelen en/of psychotrope stoffen van deze onderneming of, bij gebreke 

hiervan, een kopie van een invoervergunning voor deze buitenlandse onderneming 

afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het land. 

U kunt deze kopie sturen naar narcotics@fagg.be met de vermelding van het "request ID" 

nummer in het onderwerp van je e-mail. 

 

Als deze aanvraag goedgekeurd wordt door het Fagg, krijgt u een bevestigingsemail. 

De nieuwe gevraagde onderneming zal wel pas de dag nadien beschikbaar zijn in NDS-

web. 

 

Aandacht! 

Indien de onderneming zich reeds bevindt in de databank en slechts enkele kleine 

aanpassingen vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de dienst Verdovende Middelen 

via email (narcotics@fagg.be) i.p.v. een aanvraag tot registratie door te sturen. 

Dergelijke kleine wijzigingen kunnen ook worden doorgegeven in het vak <Commentaar 

gebruikers> bij het indienen van de aanvraag tot in- of uitvoervergunning. 

In dit geval zal de dienst Verdovende Middelen dit aanpassen bij het verwerken van de 

aanvraag. 

 

Het is efficiënter een reeds bestaande naam of adres aan te passen dan opnieuw diezelfde 

onderneming toe te voegen (2 x dezelfde onderneming in de databank is absoluut te 

vermijden). 
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