
JAARVERSLAG 2015 

Onze resultaten in cijfers



Uw geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, 

onze zorg!



| Jaarverslag 201502 

Inhoud

Woord van de Administrateur-generaal  ..............................................................03
Missie, rol en waarden..........................................................................................04
Organogram van het fagg  ....................................................................................05

Resultaten 2015 voor elk van de vijf entiteiten
 
Directoraat-generaal PRE vergunning ........................................................... 08
Afdeling R&D (humaan)  .......................................................................................09
Afdeling Marketing Authorisation (humaan) ......................................................12
Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik ..............................16
Afdeling Evaluatoren .............................................................................................19
Eenheid Wetenschappelijk-Technisch Advies & Kennisbeheer ...........................22
Eenheid Pharmacopeia/API  .................................................................................26

Directoraat-generaal POST vergunning ......................................................... 28
Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & Hernieuwingen)  .......................29
Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) .............................................31
Afdeling Gezondheidsproducten ..........................................................................33
Afdeling Goed Gebruik ..........................................................................................35

Directoraat-generaal INSPECTIE ..................................................................... 36
Afdeling Industrie ..................................................................................................37
Afdeling Distributie ...............................................................................................38
Afdeling Aflevering ...............................................................................................39
Afdeling Vergunningen .........................................................................................40

Speciale OnderzoeksEenheid ...............................................................................41

Ondersteunende diensten ............................................................................. 50
Afdeling B&Bc ........................................................................................................51
Afdeling ICT ............................................................................................................52
Eenheid Vertaling ..................................................................................................55

Diensten van de Administrateur-generaal ................................................... 56
Management Ondersteuning ...............................................................................57
Afdeling Communicatie ........................................................................................58
Afdeling Kwaliteit ..................................................................................................61
Afdeling P&O .........................................................................................................66
Juridische Afdeling ................................................................................................67
Coördinatie Menselijk Lichaamsmateriaal ...........................................................68
Coördinatie Project & Portfolio Management Office ...........................................69
Eenheid Internationale Betrekkingen ..................................................................70

Budget ............................................................................................................ 72
Personeel ....................................................................................................... 77
De drie comités van het fagg ........................................................................ 81
Speerpunten................................................................................................... 82
Vertegenwoordiging ...................................................................................... 86
Wetgeving ...................................................................................................... 88
Contact ........................................................................................................... 91
Colofon ........................................................................................................... 92



03 

D
ire

ct
io

n 
gé

né
ra

le
 P

RE
 a

ut
or

is
at

io
n

W
oo

rd
 v

an
 d

e 
A

dm
in

is
tr

at
eu

r-
ge

ne
ra

al

Woord van de Administrateur-generaal

Beste lezer 

Ook dit jaar hebben we de onderwerpen die we extra 
in de verf willen zetten in een krant verwerkt. De in-
formatie die hier is opgenomen zal u duidelijk maken 
dat ons agentschap zich bezighoudt met zaken die ook 
voor u iedere dag opnieuw van belang zijn.

In dit boekdeel informeren we u naar jaarlijkse ge-
woonte over de werking en de resultaten van de ver-
schillende afdelingen, cellen, eenheden en coördinaties 
van het fagg. De grafieken en de tabellen met het 
cijfermateriaal geven een duidelijk beeld van ons ta-
kenpakket en de behaalde resultaten in 2015.

Deze resultaten komen er natuurlijk niet zomaar en 
ik richt dan ook een oprecht woord van dank aan alle 
medewerkers van het agentschap voor al de geleverde 
inspanningen. Ik ben blij dat ik kan rekenen op hun 
expertise en betrokkenheid.

Daarnaast wil ik ook zeker onze partners, patiënten, 
gezondheidszorgbeoefenaars, de academische wereld, 
industrie, bevoegde autoriteiten en ook de politiek 
verantwoordelijken in België, van de andere lidstaten 
en van de Europese instellingen bedanken voor de 
constructieve en professionele samenwerking met 
ons agentschap.

Veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal



Missie

Het fagg speelt een essentiële rol in de bescherming 
van de volksgezondheid met als missie:

“Het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun 
gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de 
doeltreffendheid:
 •  van geneesmiddelen voor menselijk en dierge-

neeskundig gebruik, met inbegrip van homeopa-
thische geneesmiddelen en kruidengeneesmid-
delen, magistrale en officinale bereidingen;

 •  van gezondheidsproducten waaronder medische 
hulpmiddelen en hulpstukken, en grondstoffen 
bestemd voor de bereiding en de productie van 
geneesmiddelen.

Het verzekeren, vanaf hun wegneming tot hun gebruik, 
van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid:
 •  van alle operaties met bloed, cellen en weef-

sels, die eveneens gedefinieerd zijn als 
gezondheidsproducten”.*

Rol

Het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en de 
doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten in klinische ontwikkeling en op de 
markt.

Waarden

De waarden die leven binnen het fagg zijn zorgvuldig 
gekozen en vormen de leidraad doorheen onze dage-
lijkse activiteiten:
 • Integriteit
 • Engagement
 • Aanpassingsvermogen
 • Teamspirit

*  Gebaseerd op de wet van 20 juli 2006 (Belgisch Staatsblad van 

08.09.2006) over de oprichting en de werking van het fagg.

Missie, rol en waarden

Uw geneesmiddelen  
en gezondheidsproducten,  

onze zorg!
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Organogram van het fagg
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Kerntaken

De belangrijkste kerntaak van de Afdeling R&D  
(humaan) is de behandeling van dossiers voor het 
verkrijgen van een vergunning voor een CTA en de wij-
zigingen aan dergelijke dossiers of amendementen. De 
aanvragen worden ingediend door de opdrachtgevers 
van klinische proeven: commerciële opdrachtgevers of 
opdrachtgevers uit de academische wereld. Na ont-
vangst en validatie worden de dossiers gecontroleerd. 
Wanneer nodig worden de dossiers doorgegeven aan 
de Afdeling Evaluatoren ter evaluatie van de gegevens 
van het dossier voor IMP. Na afloop van dit proces 
wordt de beslissing van het agentschap meegedeeld 
aan de opdrachtgever en wordt het dossier afgesloten 
en gearchiveerd.
Zodra een dossier wordt goedgekeurd, is de opdracht-
gever verplicht om elke belangrijke wijziging in de 
uitvoering van de proef te melden. Sinds december 
2012 zijn er ook nieuwe modaliteiten van toepassing 
voor het indienen van jaarlijkse veiligheidsrapporten 
in het kader van klinische proeven onder de vorm van 
een DSUR, zoals gedefinieerd op het niveau van ICH. 
Ter bescherming van de deelnemers aan klinische 
proeven volgt de Afdeling R&D (humaan) deze rap-
porten nauwgezet op.

De Afdeling R&D (humaan) neemt ook deel aan het 
Europese proefproject rond VHP. Dit is een procedu-
re waarbij voor multinationale klinische proeven een 

geharmoniseerde evaluatie gebeurt in samenspraak 
met de verschillende betrokken autoriteiten. België is 
relatief veel betrokken bij deze procedure, zowel in de 
rol van RMS als CMS.

Een andere belangrijke taak is de behandeling van 
vragen over klinische proeven of onderzoek en 
ontwikkeling.

Ook aanvraagdossiers voor gebruik van geneesmidde-
len zonder VHB in CU of van geneesmiddelen in MNP 
worden door deze afdeling behandeld.

De afdeling neemt ook deel aan de volgende belang-
rijke besprekingen rond:
 • de problematiek van UMN;
 •  de aanpassingen aan de wet inzake experimenten 

op de menselijke persoon van 7 mei 2004 en de 
herziening van de Europese Richtlijn 2001/20.

Afdeling R&D (humaan)
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Sinds mei 2015 werd de Cel Homeopathie & 
Fytotherapie ondergebracht bij de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan). 

Kerntaken

De belangrijkste kerntaak van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) bestaat uit de opvolging van 
de aanvragen voor VHB van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. Deze opvolging bestaat uit drie 
fasen: de validatiefase, de beheer- en evaluatiefase 
om zo tot een eindbeslissing te komen en eventueel 
een VHB toe te kennen tijdens de administratieve 
afsluitfase.

De belangrijkste taken van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) zijn:
 • ontvangen en valideren van VHB-aanvragen;
 •  evalueren en beheren, in de brede zin van het 

woord, van dossiers voor de aanvraag van de VHB 
en de registratie van homeopathische geneesmid-
delen en kruidengeneesmiddelen en behandelen 
van de aanvragen tot wijziging van de bestaande 
VHB en registraties;

 • ontvangen en administratief opvolgen ASMF;
 •  coördineren en opvolgen van aanvragen in functie 

van de vastgelegde termijnen of deadlines;

 •  verzekeren van de schakel tussen de farmaceu-
tische industrie, nationale en internationale be-
voegde autoriteiten zoals EMA, interne en externe 
experten en partnerinstellingen zoals het WIV;

 •  verzekeren van het secretariaat van de CGH, HCG 
en CKG;

 •  actief deelnemen aan het overleg met andere 
bevoegde instanties zoals CMDh of met BRAS over 
regulatoire dossiers;

 • opstellen van PAR;
 •  administratief afsluiten van dossiers en afleveren 

van VHB;
 • verstrekken van WTA.
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Kerntaken

De kerntaken van de Afdeling Geneesmiddelen voor 
Diergeneeskundig Gebruik bestaan uit de validatie, 
het beheer en de afsluiting van dossiers via NP, MRP 
en DCP voor:
 • nieuwe aanvragen;
 • analytische en klinische variaties;
 • vijfjaarlijkse hernieuwingen.

De afdeling staat ook in voor de administratieve onder-
steuning van de Belgische vertegenwoordiging in het 
CVMP. Dit comité beoordeelt aanvragen voor nieuwe 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in 
Europa via CP.

De afdeling is verder verantwoordelijk voor CTA met 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, me-
dische hulpmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, 
parallelimport, het beheer van de infovetmailbox  
(infovet@fagg.be) en de deelname aan werkgroepen 
op nationaal en Europees niveau.

In 2015 was de afdeling actief betrokken in het 
Europees overleg over de herziening van de Europese 
wetgeving voor diergeneesmiddelen en de ontwikke-
ling van een datacollectiesysteem voor het verzamelen 
van de verkoopgegevens van antimicrobiële middelen 
in de diergeneeskundige sector.

Afdeling Geneesmiddelen  
voor Diergeneeskundig Gebruik

Afdeling  
Geneesmiddelen 
voor Diergenees-
kundig Gebruik

Stafmedewerker

Cel AMR

Cel Vaccins &  
Anti-parasitaire 

geneesmiddelen

Cel 
Pharmaceuticals
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Aantal dossiers voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,  
België als rapporteur of co-rapporteur
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2
vaccins (IN)
Opmerkingen:
•  Het totaal aantal ingediende dossiers is in 2015 

gestagneerd.
•  Sinds 1 juni 2015 werd er voor de variaties IA & 

IB een zogenaamd parking systeem ingevoerd. Dit 
houdt in dat dergelijke types variaties na het ver-
strijken van de wettelijke termijn automatisch als 
goedgekeurd kunnen worden beschouwd. Dit heeft 
een invloed op de statistieken voor afsluiting.

•  België heeft in 2015 een actieve rol gespeeld op 
Europees niveau: als RMS bij DCP en MRP, als rap-
porteur of co-rapporteur bij CP.
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Kerntaken

De Afdeling Evaluatoren beoordeelt wetenschappelijke 
gegevens. Deze gegevens worden door externe klanten 
ingediend en ondersteunen aanvragen voor:
 • wetenschappelijk advies;
 •  CTA (met geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen);
 • CU; 
 • MNP; 
 • VHB;
 • variaties aan VHB.

Om de wetenschappelijke gegevens op een professio-
nele en efficiënte manier te beoordelen, wordt de 
expertise binnen de afdeling continu onderhouden 
en versterkt. Er zijn ook systemen ingevoerd om de 
kwaliteit van het geleverde werk te garanderen en te 
controleren. De evaluatoren vertegenwoordigen het 
fagg in de meeste internationale wetenschappelijke 
comités en werkgroepen. Deze aspecten dragen ook 
bij tot het verhogen van de nationale en internationale 
erkenning van het fagg.

Organisatie

De afdeling bestaat uit:
 •  de Cel Preklinisch Klinisch veterinair. De cel behan-

delt de (pre-)klinische aspecten van diergenees-
middelen. Elke evaluator volgt enkele specifieke 
therapeutische domeinen binnen de diergenees-
kunde op;

 •  de Cel Niet-klinische. De verschillende evaluatoren 
volgen de preklinische aspecten op binnen hun 
eigen expertisedomein zoals vaccins, ATMP, bio-
similaire geneesmiddelen, nanogeneesmiddelen 
en pediatrie;

 •  de Cel Kwaliteit. Hier behandelen de evaluatoren 
de kwaliteit van geneesmiddelen (menselijk en 
diergeneeskundig gebruik). In deze cel zitten en-
kele experten in chemische producten, biologische 
producten, kruidengeneesmiddelen en ATMP;

 •  de Cel Klinische Humaan. Sommige medewer-
kers binnen deze cel concentreren zich op bio- 
equivalentie en farmacokinetiek, biostatistiek of 
de metho dologie van klinische proeven, terwijl 
anderen één of meer farmacotherapeutische do-
meinen opvolgen;

 •  de Cel MedDev. Deze cel bestaat uit evaluatoren 
die de technische, niet-klinische en klinische as-
pecten van medische hulpmiddelen behandelen.

Afdeling Evaluatoren

Afdeling  
Evaluatoren

Cel Preklinisch 
Klinisch 

veterinair

Cel Kwaliteit

Stafmedewerker

Cel MedDev

Cel Niet-klinisch

Cel Klinisch 
humaan
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Aandachtspunten voor 2015

Het verder vervullen van de kerntaken op een pro-
fessionele wijze bleef uiteraard een prioriteit in 2015.

Daarnaast waren er een aantal nieuwigheden in 2015, 
waaronder:
 •  De organisatie binnen de verschillende cellen werd 

verder geoptimaliseerd (o.a. aanduiding van bij-
komende verantwoordelijken, betere verdeling van 
de taken, installeren van back-upmogelijkheden).

 •  Een aantal processen die eind 2014 werden op-
gestart, zijn in 2015 volledig ontplooid (CU en 
klinische proeven met medische hulpmiddelen).

 •  Het systeem van TAC werd ontplooid binnen de 
Cel Klinisch humaan en de Cel Preklinisch Klinisch 
veterinair.

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Kwaliteit Niet-klinisch Klinisch Bio-equivalentie/ 
Farmacokinetiek Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 
ronde

2011 2012 2013 2014 2015

VHB
NP – nieuw 26 96 30 16 44 30 3 4 197 221 224 254 249
NP - variatie en 
hernieuwing 102 112 168 234 292 223 15 3 919 822 1 057 1 221 1 149

MRP en DCP 120 86 42 32 211 156 123 46 808 1 013 1 002 781 816
CP 46 38 62 64 169 40 18 11 351 371 408 400 448
Wetenschappelijk advies

44 58 67 40 221 210 240 253 209
CTA
Geneesmiddelen 184 18 238 94 38 64 0 0 770 643 742 582 636
Medische  
hulpmiddelen 42 37 42 32 153

MNP en CU

5 1 9 5 32 25 77

Totaal 569 388 649 477 853 538 199 64 3 407 3 139 3 673 3 490 3 737
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 •  Belangrijke fagg-projecten, zoals het proefproject 
ZBB, de opstart van de vernieuwde CGH en het 
speerpunt EARLY PHASE DEVELOPMENT werden 
actief ondersteund vanuit de Afdeling Evaluatoren

Bijhorende tabellen geven een overzicht van het aan-
tal evaluatierapporten, afgeleverd in 2015, per type 
procedure voor geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik.

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Kwaliteit (pre-)Klinisch Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

Eerste ronde Vanaf tweede 
ronde Eerste ronde Vanaf tweede 

ronde 2011 2012 2013 2014 2015

VHB

NP - nieuw 4 8 2 11 24 22 10 17 25

NP - variatie en her-
nieuwing 78 50 18 9 265 189 139 126 155

MRP en DCP 10 14 41 41 95 45 72 123 106

CP 12 6 6 8 29 23 39 40 32

Wetenschappelijk advies

0 12 1 3 0 6 12

CTA

0 0 0 0 20 4 1 0 0

Totaal 104 75 80 69 434 286 261 311 330
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Kerntaken

De belangrijkste kerntaak van de Eenheid WTA-KM 
bestaat uit het verzekeren van een gecentraliseer-
de, performante en transparante dienstverlening die 
de tijdige behandeling van nationale WTA-aanvragen 
binnen de wettelijk vastgelegde termijnen moet ga-
randeren. Bij elke WTA-aanvraag moeten, in nauwe 
samenwerking met de Afdeling Evaluatoren, de meest 
geschikte interne en/of externe experten worden be-
trokken om een gericht, kwaliteitsvol advies te kunnen 
geven. Hierbij moet de absolute vertrouwelijkheid 
worden verzekerd en moeten ook mogelijke COI van 
de betrokken experten worden vermeden. Het fagg 
beoogt hierbij een met EMA-geharmoniseerde aanpak.

Voor WTA-aanvragen die multidisciplinaire expertise 
vereisen, werkt de Eenheid WTA-KM nauw samen met 
de overige DG’s van het fagg, met andere nationale 
overheidsinstellingen zoals WIV, FANC en RIZIV, en met 
andere nationale en internationale bevoegde (genees-
middel)autoriteiten voor joint aanvragen voor weten-
schappelijk advies zoals CBG-MEB, EMA en de WHO.

In het kader van UMN, werkt de Eenheid WTA-KM nauw 
samen met de experten van het RIZIV aan de verdere 
uitbouw van de procedure voor behandeling van joint 
WTA-HTA adviesaanvragen op nationaal niveau.

De belangrijkste taken van de Eenheid WTA-KM:
 •  valideren, beheren, inhoudelijk coördineren en 

afsluiten van aanvragen voor nationaal WTA;
 •  behandelen van zowel algemene als specifieke, 

vaak dossier gerelateerde, vragen over de natio-
nale WTA-dienstverlening;

 •  consistent opvolgen van eerder verstrekte natio-
nale en Europese adviezen, bijvoorbeeld via de 
Belgische vertegenwoordiging in de werkgroepen 
voor wetenschappelijk advies, SAWP en SAWP-V, 
CAT, CHMP en PDCO van EMA;

 •  administratief beheren van de Europese advies-
aanvragen die door de Belgische SAWP-leden 
worden gecoördineerd;

 • beheren van de WTA-SAWP databank van het fagg;
 •  coördineren van aanvragen voor portfolioverga-

deringen (een vergadering op hoog niveau met 
experten en verantwoordelijken van het fagg), dit 
wil zeggen high-level informatieve bijeenkomsten 
met aanvragers van adviezen en met experten, 
wetenschappelijke- en speerpuntcoördinatoren, 
verantwoordelijken en Europese vertegenwoor-
digers van het fagg;

 •  beheren van het intern en extern expertisenetwerk 
op nationaal en Europees niveau onder andere 
via het beheer van de expertendatabank en het 
project KM;

 •  uitbouwen van nieuwe strategische partnerships 

Eenheid Wetenschappelijk-Technisch  
Advies & Kennisbeheer

Eenheid  
Wetenschappelijk– 
Technisch Advies  
& Kennisbeheer
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en verbeteren van bestaande partnerships en in-
teractiemechanismen met externe experten in 
functie van de verdere opbouw, consolidatie en 
verspreiding van de extern aanwezige expertise;

 •  coördineren van en deelnemen aan verschillende 
projecten binnen het fagg die belangrijk zijn voor 
de expertiseopbouw en voor de verdere uitbouw 
van de nationale WTA-dienstverlening. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om projecten zoals de vernieuw-
de CGH, expertise rond medische hulpmiddelen 
en kennisbeheer;

 •  actief deelnemen aan de werkgroep voor 
de uitbouw van het speerpunt EARLY PHASE 
DEVELOPMENT.

Belangrijkste realisaties in 2015

 •   Publicatie van de fagg/WIV-richtlijn over CTA met 
GMO en voorafgaandelijk nationaal WTA.

 •  Afstemming en optimalisatie van de WTA-
procedures in functie van de vernieuwde CGH. 

 •  Voorbereiding van een wettelijke basis voor de 
implementatie van nieuwe procedures voor WTA-
aanvragen voor medische hulpmiddelen.

 •  Ontwikkeling van een ontwerprichtlijn over com-
binatieproducten van geneesmiddel en medisch 
hulpmiddel in functie van aanvragen voor CTA  
en CIE.

 •  Voorbereiding van een wettelijke basis voor de 
implementatie van nieuwe procedures voor regu-
latoire WTA-aanvragen over bestaande wetgeving 
en richtlijnen (met focus op DG INSPECTIE).

 •  Deelname aan het Europees Innovation Offices 
netwerk, gecoördineerd door EMA.

 •  Oplevering van een retrospectieve studie van de 
nationale WTA-aanvragen behandeld in de periode 
2010-2014.

 •  Opstart van de samenwerking met Flanders 
Investment Trade voor de begeleiding van buiten-
landse farmaceutische firma’s die projecten in 
België overwegen. 

 •  Oplevering van een DMS op fagg-niveau met bij-
horende governance rules en templates voor de 
verschillende gebruikers.
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Nationale WTA-aanvragen

  Volgens procedure: Type III WTA

  Volgens procedure: Type II WTA

  Volgens procedure: Type I WTA

  Volgens speerpunt: VACCINS

  Volgens speerpunt: EARLY PHASE DEVELOPMENT

  Volgens speerpunt: ONCOLOGIE

  Volgens gebruik: Menselijk

94%

6%

166 behandelde vragen over nationaal WTA

  Antwoordtermijn <5 dagen

  Antwoordtermijn >5 dagen

Het aantal georganiseerde portfoliovergaderingen 
georganiseerd door de Eenheid WTA-KM op vraag 
van farmaceutische firma’s 1 algemeen, 1 voor 
speerpunt VACCINS en 1 voor speerpunt ONCOLOGIE
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  Volgens procedure WTA

  Volgens kwalificatieprocedure en HTA

  Volgens speerpunt VACCINS

  Volgens speerpunt EARLY PHASE DEVELOPMENT

  Volgens speerpunt ONCOLOGIE

  Volgens Biosimilaire geneesmiddelen

Europese wetenschappelijke adviesaanvragen Overzicht van het aantal  
Europese SAWP-V-adviesaanvragen 

wetenschappelijk advies  
5 IN - 2 OUT 

vaccins 
2 IN - 0 OUT
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Kerntaken

De belangrijkste kerntaken van de eenheid zijn:
 •  bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van 

magistrale en officinale bereidingen;
 • behandelen van vergunningsaanvragen;
 •  behandelen van dossiers binnen de werkzaam-

heden van de Europese Farmacopeecommissie.

Eenheid Pharmacopeia/API

| Jaarverslag 201426 
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104

321

294

15

  Aantal vergunningen toegekend

  Aantal vergunningen ingetrokken

   Aantal vergunningen in behandeling bij firma’s

  Aantal vergunningen in behandeling bij het fagg
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Documentatie

Administratieve 
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Cel Publiciteit
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Risk Management 
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Kerntaken

De Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) behandelt de aanvragen tot wijzi-
gingen en hernieuwingen van VHB’s. Hierbij doorlopen 
de dossiers verschillende fasen: het opladen van de 
dossiers in de databank, het evalueren van de ge-
vraagde wijzigingen en het administratief afsluiten 
van de dossiers.

De afdeling werd onderverdeeld in verschillende cellen 
met als belangrijkste taken:
 •  De Cel Variations without/with minor impact on 

MA/EC Decisions, EU Recommends behandelt alle 
variaties IA/IB die geen of nauwelijks impact heb-
ben op de VHB, de SKP en de bijsluiter. De dossiers 
worden opgeladen in de databank, geëvalueerd 
door de medewerkers en vervolgens afgesloten.

   Gezien het dringende karakter van de wijzigingen 
aan de SKP en de bijsluiter voor het veilige gebruik 
van de betrokken geneesmiddelen op basis van 
Europese beslissingen en Europese aanbevelingen, 
worden deze dossiers door een aparte cel behan-
deld. Die cel moet garanderen dat de betrokken 
informatie zo snel mogelijk wordt opgenomen in 
de SKP en bijsluiter.

 •   Binnen de Cel Change MAH Batch Releaser 
(worden de overdrachten van VHB-houders en 
de wijzigingen van de verantwoordelijken voor 

het vrijgeven van de loten van geneesmiddelen  
(= batch releasers) behandeld.

 •    De Cel Cluster behandelt alle andere variaties die 
wel een belangrijke impact hebben op de VHB, 
de SKP, de bijsluiter en de verpakking of mock-up 
(= de driedimensionale presentatie van de ver-
pakking). Naast het opladen van de dossiers in 
de databank en de evaluatie en het beheer ervan 
tijdens de evaluatiefase worden deze dossiers ad-
ministratief afgesloten door een aangepaste VHB, 
samen met de goedgekeurde SKP en bijsluiter, op 
te sturen naar de VHB-houder.

De Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) is ook verantwoordelijk voor het  
behandelen van de aanvragen tot parallel import en 
de aanvragen tot schrappingen van VHB, binnen de 
Cel Parallel Import.

Ook de Cel Call Center Marketing Authorisation is veran-
kerd binnen deze afdeling.

Afdeling Marketing Authorisation 
(Variaties & Hernieuwingen)
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Cel Change  
MAHBatch Releaser 

Implementation  
IA referrals

Cel 
Parallel Import

Management 
Ondersteuning

Cel Variations 
without/with minor 

impact on MA + 
Cel EC Decisions, EU 

recommends

Cel Cluster
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  Variations without/with minor impact on MA (IN)

  EC Decisions, EU Recommends (IN)

  Change MAHBatch Releaser (IN)

  Cluster (IN)

  Variations without/with minor impact on MA (OUT)

  EC Decisions, EU Recommends (OUT)

  Change MAHBatch Releaser (OUT)

  Cluster (OUT)

329
dossiers afgesloten door 
schrappingen van VHB

57
dossiers door de VHB-houder 
teruggetrokken

20
dossiers geweigerd bij het opladen

Cijfers opgenomen bij IN maar niet bij de cijfers OUT

50
dossiers die dubbel werden 
opgeladen

31
dossiers die werden behandeld 
binnen de Cel Homeopathie  
& Fytotherapie

39
dossiers die mee werden 
afgesloten met de aanvraag voor 
de nieuwe VHB door de Afdeling 
Marketing Authorisation (humaan)
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Kerntaken

 • Verzamelen en evalueren van:
  –  individuele meldingen van bijwerkingen van 

geneesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik. Deze meldingen zijn afkomstig 
van VHB-houders, gezondheidszorgbeoefenaars 
en patiënten;

  –  signalen van bijwerkingen van geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

  –  PSUR van geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik;

  –  RMP voor geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik;

  –  incidenten na het gebruik van medische 
hulpmiddelen;

  –  informatie over ernstige ongewenste bij-
werkingen en voorvallen met bloed en 
bloedbestanddelen;

  –  informatie over ernstige ongewenste bijwerkin-
gen en voorvallen met MLM.

 •  Deelnemen aan de evaluatie van aanvragen voor 
vijfjaarlijkse hernieuwingen voor geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

 •  Deelnemen aan activiteiten over vigilantie in de 
Europese context voor geneesmiddelen voor men-
selijk en diergeneeskundig gebruik.

 •  Verspreiden van informatie over vigilantie ter  
attentie van de gezondheidszorgbeoefenaars en 
het publiek.

 •  Uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de 
evaluatie van de farmacovigilantiegegevens voor 
geneesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik.

 •  Uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de 
evaluatie van de gegevens van materiovigilantie, 
hemovigilantie en biovigilantie.

Enkele hoogtepunten in 2015

 • Materiovigilantie:
  –  een verbetering van het geven van feedback 

naar melders van incidenten;
  –  de verplichting voor ziekenhuizen om een con-

tactpunt voor materiovigilantie te hebben.
 • Farmacovigilantie:
  –  de nationale dossiers (bijvoorbeeld nationale 

PSUR) minderen altijd verder aan belang, maar 
het belang van de Europese dossiers (bijvoor-
beeld PSUSA) stijgt daarentegen;

  –  meer en meer aandacht voor signalen.

Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio)

Afdeling Vigilantie
(farmaco, materio, 

hemo, bio)

Administratieve 
Ondersteuning

Coördinatie ADR

Cel Humane PhV/
Evaluatie

Cel  
Veterinaire PhV

Management  
Ondersteuning

Cel Humane PhV/ 
Dossierbeheer/ADR

Dossierbeheerder

Coördinatie Europa

Cel  
Materiovigilantie

Cel Bio- 
Hemovigilantie
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Aantal ingediende dossiers
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Cel Medische Hulpmiddelen 

Kerntaken

De Cel Medische Hulpmiddelen behandelt:
 • aanvragen van notificaties voor distributie;
 • aanvragen van exportcertificaten;
 •  aanvragen van notificaties voor de activiteit van 

fabrikant van medische hulpmiddelen op maat;
 •  aanvragen van notificaties voor het op de markt 

brengen van medische hulpmiddelen van klasse I;
 •  aanvragen voor erkenningen in het kader van het 

zorgtraject diabetes;
 • vragen voor uitzonderlijk gebruik.

Dagelijks beantwoordt de cel talrijke vragen en volgt 
ze de verwerking van de heffingen op.

Enkele hoogtepunten in 2015

 •  De verdere implementatie van het Belgische 
PMH. Zo werd de proeffase van het Centraal 
Traceringsregister afgerond.

 •  Opvolgen van de Europese werkzaamheden in 
verband met:

  –  de discussies over de toekomstige Europese 
wetgeving voor medische hulpmiddelen;

  –  de Europese werkgroep rond het markttoezicht, 
meer bepaald de subgroep rond de verificatie 
van de handleidingen voor het hersteriliseren 
van herbruikbare medische hulpmiddelen. 

 •  De cel droeg ook verder bij aan de systemati-
sche bijwerking van de Manual on Borderline 
and Classification in the Community Regulatory 
Framework for Medical Devices.

Afdeling Gezondheidsproducten

Afdeling  
Gezondheids- 

producten

Cel Medische  
Hulpmiddelen
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  Erkenningen in het kader van het zorgtraject diabetes

Afgesloten dossiers
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35 

Kerntaken

De belangrijkste kerntaken van de Afdeling Goed 
Gebruik zijn:
 •  Informeren over geneesmiddelen en gezondheids - 

producten.
 •  Uitwerken van normen voor reclame voor ge-

neesmiddelen. De afdeling controleert vooraf alle 
notificaties en visumaanvragen voor reclame voor 
geneesmiddelen voor het grote publiek en alle 
informatiecampagnes op radio of televisie waarbij 
naar geneesmiddelen wordt verwezen.

 •  Beoordelen en goedkeuren van Additional RMA’s 
die voor sommige geneesmiddelen als voorwaar-
den gelden voor de toekenning van een VHB.

 •  Toepassen van schrappingen van VHB in overeen-
stemming met de Sunset Clause. Dit wil zeggen 
dat een VHB of registratie van een geneesmiddel 
dat gedurende drie opeenvolgende jaren niet of 
niet meer daadwerkelijk in de handel is, vervalt 
op basis van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen (artikel 6, § 1ter).

Afdeling  
Goed Gebruik

20152014201320122011

548 580 562
420 489

68 65 94 89 94

3

1 1 1

Notificaties en visa voor reclame voor het grote publiek

  Aantal geëvalueerde notificaties van reclame

  Aantal visumaanvragen voor reclame op radio/tv

  Aantal visumaanvragen voor informatiecampagnes op radio/tv

Afdeling Goed 
Gebruik

Cel Informatie & 
Documentatie

Administratieve 
Ondersteuning

Cel Publiciteit

Cel  
Risk Management 

Activities

Cel Genees- 
middelendatabank

232
schrappingen van VHB  
in overeenstemming  
met de Sunset Clause

74
ingediende RMA-dossiers
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Kerntaken

De kerntaken van de Afdeling Industrie omvatten zo-
wel de controles op het terrein als de administratieve 
controles van talrijke partners. Het gaat hierbij om alle 
activiteiten van de industrie van industriële en officinale 
grondstoffen, de farmaceutische industrie, VHB-houders, 
bloedinstellingen, banken voor MLM en van de industrie 
van medische apparatuur.

De activiteiten van de Afdeling Industrie zijn gericht op de 
correcte toepassing van de wetgeving en de technische 
richtlijnen in de volgende domeinen:
 •  GCP of de kwaliteitsnormen die van toepassing 

zijn bij de organisatie van klinische proeven, de 
verzameling van gegevens die voortvloeien uit deze 
proeven en de bescherming van de deelnemende 
patiënten, ongeacht het statuut van de gebruikte 
producten: geneesmiddelen, medische apparatuur, 
bloed, cellen en weefsels.

 • GMP:
  –  van geneesmiddelen;
  –  van API;
  –  van grondstoffen voor bereidingen in de apotheek.
 •  Farmacovigilantie. Gegevens, zoals meldingen van 

vermoedelijke bijwerkingen en andere problemen 
in verband met een veilig gebruik van geneesmid-
delen, die worden bezorgd door de VHB-houders 
verzamelen en verwerken.

 •  Vervaardiging van medische apparatuur, inclusief 
het toezicht op de aangemelde instanties. 

 • Bloedinstellingen en banken voor MLM.

Afdeling Industrie
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Kerntaken

De Afdeling Distributie staat in voor de controle van:
 • de distributiekanalen van API;
 •  de distributiekanalen van geneesmiddelen en 

medische hulpmiddelen;
 •  de controle van de publiciteit en van andere 

promotieactiviteiten voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.

Enkele hoogtepunten in 2015

In 2015 werd de afdeling versterkt: 
 •  vier stagiairs-inspecteurs beëindigden hun stage 

en namen hun functie op: twee voor de inspectie 
van geneesmiddelen en twee voor de inspectie 
van medische hulpmiddelen;

 •  via interne mobiliteit: twee bijkomende inspec-
teurs van geneesmiddelen en twee controleurs 
van medische hulpmiddelen.

Dit bracht het totaal aantal inspecteurs op dertien en 
het totaal aantal controleurs op drie. Deze collega’s 
voeren inspecties uit en behandelen klachten over de 
distributie van geneesmiddelen en medische hulpmid-
delen en de reclame hiervoor. 

De functionele chefs van beide taalrollen hebben de 
taakverdeling en de werkmethodes bepaald volgens 
een efficiënte en praktische aanpak. In 2015 waren 
hun bijdrage, inzet en werk essentieel voor de goe-
de ontwikkeling en werking van de afdeling. Met de 
steun van het hele team slaagden zij erin om niet 
alleen de samenwerking met andere diensten van 
het fagg te garanderen maar ook de continuïteit van 
de dienstverlening te verzekeren. Enkele concrete re-
sultaten van hun werk en inzet zijn de invoering van 
een risico-gebaseerde aanpak voor de planning van 
de inspecties, een kwaliteitssysteem dat eigen is aan 
de Afdeling Distributie en de lancering van het project 
Autocontrole voor medische hulpmiddelen, en dit in 
samenwerking met de andere diensten binnen het 
DG INSPECTIE.

Afdeling Distributie
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Kerntaken

De Afdeling Aflevering staat in voor de inspectie 
van voor het publiek opengestelde officina’s, zieken-
huisapotheken en veterinaire depots.

Enkele hoogtepunten in 2015

De verschillende teams van inspecteurs voerden in 
2015 inspecties uit in voor het publiek opengestelde 
officina’s, ziekenhuisapotheken, veterinaire depots en 
bij gezondheidszorgbeoefenaars. Naast routinecontroles 
vonden ook specifiekere thema-acties plaats, zoals voor 
de controle op de kwaliteit van magistrale en officinale 
bereidingen, medische hulpmiddelen en individuele 
medicatievoorbereiding. Om de communicatie over 
de doeltreffendheid van deze inspecties te verbeteren, 
worden de apothekers bij dit soort acties via hun be-
roepsverenigingen vooraf op de hoogte gebracht van 
de geplande thema-acties en de mogelijke sancties 
die eruit kunnen voortvloeien.

De inspecteurs van medische hulpmiddelen die deel 
uitmaken van de Cel Ziekenhuisapotheken/Depots 
Gezondheidszorgbeoefenaars hebben inspecties ver-
richt in erkende ziekenhuizen om er alle medische 
hulpmiddelen te controleren. Hierbij worden implan-
taten, spuiten, naalden of andere steriele medische 
hulpmiddelen, maar ook ziekenhuisbedden, krukken 

en chirurgisch materiaal gecontroleerd. Er werd een 
inventaris van de ziekenhuisbedden opgemaakt en 
een globaal verslag opgesteld.
De inspecties werden ook uitgebreid naar andere 
sectoren, zoals opticiens, poliklinieken, tandartsen en  
detailhandelaren. In de loop van 2016 zullen ook andere 
gebieden worden geïnspecteerd, zoals privéklinieken 
en oogartsen.

Een ander belangrijk aspect is de regelmatige samen-
werking met de verschillende gerechtelijke parketten 
rond diverse dossiers van geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten. De inspecteurs werken ook geregeld 
nauw samen met de andere diensten van het fagg, 
voornamelijk met de Speciale OnderzoeksEenheid bij 
fraudedossiers die de Afdeling Aflevering aanbelangen.

Verder namen de inspecteurs van de Afdeling Aflevering 
deel aan talrijke overlegvergaderingen met de betrok-
ken sector en hebben ze meegewerkt aan verschillende 
transversale projecten om de wetgeving te herzien, te 
verbeteren en op te stellen. Zo leverden de inspecteurs 
van de voor het publiek opengestelde officina’s de 
basis voor de overleggroep rond de wetgeving van de 
permanente vorming van officina apothekers.

Afdeling Aflevering
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Kerntaken

De kerntaken van de Afdeling Vergunningen zijn ver-
gunningsaanvragen in ontvangst nemen, deze aan-
vragen valideren en de vergunningen afleveren. Het 
gaat onder meer over:
 • fabricagevergunningen - GMP;
 •  vergunningen voor fabricage, import en distributie 

van API’s;
 •  notificatie van bemiddelaars in geneesmiddelen 

of brokers;
 • groothandelsvergunningen;
 • exportdeclaraties;
 • CPP’s; 
 •  erkenningen in het kader van bloed, cellen en 

weefsels;
 •  vergunningen in het kader van de vestigingswet 

voor apotheken;
 • registraties van apotheken;
 •  vergunningen voor substanties die vallen onder 

het koninklijk besluit van 12 april 1974;
 •  drugsprecursoren die moeten beantwoorden aan 

het Verdrag van de Verenigde Naties van 1988, 
waar er een belangrijke stijging is in het aantal 
uitvoervergunningen ten gevolge van nieuwe ver-
gunningsplicht voor geneesmiddelen op basis van 
efedrine;

 •  verdovende middelen en psychotrope stoffen die 
moeten beantwoorden aan de Verdragen van de 
Verenigde Naties van 1961 en 1971.

VHB’s worden niet door deze afdeling behandeld maar 
wel binnen het DG PRE vergunning en het DG POST 
vergunning.

Enkele hoogtepunten in 2015

 •  Implementatie van het Europese logo voor web-
sites van Belgische apotheken.

 •  Er werd een aanzet tot herziening van de vesti-
gingswetgeving gegeven.

 •  Het Team Precursoren realiseerde in samen-
werking met de politie een herziening van de 
informatieve folder voor marktdeelnemers.

 •  Voor de Afdeling Industrie werden een aantal 
administratieve aspecten vereenvoudigd om 
de dienstverlening nog vlotter en efficiënter te 
maken.

Afdeling Vergunningen
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Kerntaken

De kerntaak van SOE is het bestrijden van illegale prak-
tijken met geneesmiddelen en gezondheidsproducten. 
Het gaat vooral om ambtshalve onderzoeken en assis-
tentie aan parketten en politie (of andere instellingen 
die hierom vragen) en douane, vooral in het kader 
van de controle op postpakketten afkomstig uit derde 
landen. Deze postpakketten vertegenwoordigen een 
aanzienlijke stroom van inkomende dossiers en bieden 
SOE de gelegenheid om het grote publiek bewust te 
maken van de gevaren van illegale geneesmiddelen 
en om belangrijke fraudedossiers bij te werken. Dit 
laat toe om zorgwekkende trends op te volgen zoals 
de bestelling door studenten van geneesmiddelen 
bedoeld om hun intellectuele prestaties te verbeteren, 
en de bestelling door gezondheidszorgbeoefenaars 
van geneesmiddelen waarvan de conformiteit niet 
kan worden gegarandeerd tegenover de patiënten. 
Dankzij een versterkte samenwerking met de douane 
werd ook de invoering van talrijke illegale medische 
hulpmiddelen in België ontdekt. 
Omwille van het stijgende aantal dossiers werd SOE 
versterkt met nieuwe collega-inspecteurs en dossier-
beheerders om het werk te optimaliseren.

De transversale rol van de SOE impliceert zowel intern 
als extern een nauwe samenwerking. In de eerste 
plaats intern, met de andere diensten van het DG 
INSPECTIE maar ook met de andere diensten van het 
fagg. Extern, op nationaal niveau, in de vorm van een 
samenwerkingsnetwerk opgericht met de FOD Justitie, 

de politie, de douane, het FAVV en de FOD Economie 
via verschillende vormen van multidisciplinair overleg.
Tot slot werkt de SOE vaak samen met dezelfde acteurs 
op internationaal niveau, zowel in het kader van een-
malige dossiers, als voor jaarlijks terugkerende acties 
of tweejaarlijkse vergaderingen zoals Pangea, WGEO 
van de HMA of de deskundigengroep CMED van de 
Raad van Europa.

Speciale OnderzoeksEenheid

Cel Opsporing

Cel Databeheer
Speciale  

Onderzoeks- 
Eenheid



Aantal processen-verbaal 2011 2012 2013 2014 2015

Inspecteurs van voor het publiek opengestelde officina’s 189 144 131 171 168

Inspecteurs van ziekenhuisapotheken 2 10 1 13 6

Inspecteurs van de Afdeling Industrie 10 43 34 52 0

Inspecteurs van de Afdeling Distributie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 42

Cijfers voor DG INSPECTIE
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Precursoren, aantal 2011 2012 2013 2014 2015

Activiteitenvergunningen aan marktdeelnemers 94 65 92 102 136

Invoer/uitvoervergunningen – uitvoer 408 435 454 672 796

Invoer/uitvoervergunningen – invoer 29 25 29 7 10

Invoer/uitvoervergunningen – PEN 376 330 380 664 625

Invoer/uitvoervergunningen – intracommunautair handelsverkeer 3 227 2 016 2 489 - -

Invoer/uitvoervergunningen – verdachte orders en transacties 64 64 59 61 15
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  Gemiddelde aantal dagen tussen aanvraag en versturen van de verdovingsbons
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Nieuwe aanvragen van vergunningen  
“14.12.2006” en “30.06.2004” 51

Aanvragen tot wijziging van een vergunning 
“14.12.2006” en “30.06.2004” 209

Dringende aanvragen tot afwijking bij  
de Commissie van Advies 35

Aanvragen tot afwijking bij de Commissie van  
Advies behandeld volgens de normale procedure 47*

133

142

RAS

  Afkomstig uit België       Afkomstig uit Europa

61

148

38

  Van klasse 1       Van klasse 2       Van klasse 3

6

240

28

1

  Voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  Voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

  Voor grondstoffen

  Voor IMP

+ 28 RAS 
voor illegale producten

*  De normale afwijkingsprocedure is in juni 2015 weggevallen als gevolg  

van het in voege treden van de nieuwe GDP-richtlijnen
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Kerntaken

De kerntaken van de Afdeling B&Bc (budget en beheers-
controle) zijn:
• opmaken en opvolgen van de jaarbegroting;
• registreren van de inkomsten en uitgaven;
• opmaken van de jaarrekening;
• betalen van facturen;
• logistiek of praktische dienstverlening.

Met het oog op meer efficiëntie worden sommige finan-
ciële activiteiten rechtstreeks beheerd door de operatio-
nele afdelingen. In het kader van het integratiebeleid van 
de gedecentraliseerde boekhoudkundige diensten, werd in 
2015 de verwerking van de betalingen door apotheken in 
verband met verdovende middelen volledig geïntegreerd 
in de boekhoudsoftware van het fagg. Deze aanpak werk 
ook toegepast voor de uitgaven. Dankzij de overgang naar 
een systematische vastlegging van 500 EUR in plaats van 
5 000 EUR, en de meer proactieve opvolging van het bud-
get, kon er worden geanticipeerd op transferaanvragen. Dit 
verklaart waarom het fagg, ondanks het toenemend aantal 
begrotingsartikelen, geen extra herverdelingen moest uit-
voeren in vergelijking met het verleden. Dit toont meteen 
ook aan dat de Afdeling B&Bc systematisch de evolutie 
van de uitgaven opvolgt, en dit om elke overschrijding 
te voorkomen en om voor een correcte besteding van de 
voorziene budgetten te zorgen.

In 2015 werden ook projecten opgestart in het kader 
van een sterkere procesautomatisering. Door het gebruik 

van een nieuwe toepassing kon de invoer van de bank-
afschriften worden geautomatiseerd. Deze toepassing is 
gebaseerd op gestandaardiseerde gegevens en liet de 
Afdeling B&Bc toe om de inkomsten op een meer regel-
matige basis te innen. Zo worden alle types inkomsten na 
verificatie minimum een keer per week omgezet in omzet.

Om te voldoen aan een van de belangrijkste aanbeve-
lingen van het Rekenhof, heeft de Afdeling B&Bc ook 
overleg gepleegd met belangrijkste financiële partners 
om de bedragen van het bedrijfskapitaal verleend door 
het fagg, te valideren. Voor onze twee belangrijkste 
partners - Smals en Regie der Gebouwen - werd deze 
procedure al gevalideerd.

Ter ondersteuning van de secretariaten van de comités 
en de commissies van het fagg, heeft de Afdeling B&Bc 
de procedures voor de toekenning en de betaling van 
het presentiegeld, vergoedingen voor reiskosten en 
verblijfkosten vereenvoudigd met een snellere betaling 
van de betrokken leden tot gevolg.

Ook ProCost blijft een belangrijk project voor het fagg. 
ProCost meet de werkelijke kosten van de activiteiten en 
diensten binnen het fagg en wordt gecoördineerd door 
de Afdeling B&Bc. In 2015 werd hiervoor het ProCostteam 
opgericht. De voorlopige resultaten na de start van het 
stuurproject en de uitrol van de toepassing in verschil-
lende diensten zijn bemoedigend. Deze techniek stelt 
elke dienst in staat om een beter zicht te krijgen op het 
gewicht van elk van de activiteiten, en is uiterst nuttig 

Afdeling B&Bc
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B&Bc

Logistiek



als beheerinstrument met het oog op de verwezenlijking 
van de jaarlijkse individuele doelstellingen. 

De verder uitwerking van het ProCost-project past in het 
kader van het ZBB-project. De ZBB-methodologie beoogt 
meer transparantie en een betere raming van de kosten 
van de outputs van het agentschap om, op termijn, de 
inkomsten van het fagg en de financiering van de outputs 
van het fagg te stroomlijnen. Onder begeleiding van een 
consulent startte het fagg in 2015 een project op om 
een methodologie te bepalen om deze bedragen voor 
alle activiteiten van het fagg per output te berekenen 
en in te delen. 

Ditzelfde principe geldt voor de dienstverlening van 
Logistiek. Elke aanvraag gericht aan Logistiek wordt ge-
registreerd en ingedeeld in een unieke databank (GLPI) 
en wordt elektronisch gevalideerd. 

Samen met de werkgroep Duurzame Ontwikkeling werd 
een plan opgesteld om energiebesparende maatregelen 
in te voeren. Deze langetermijnacties zullen het energie-
verbruik verminderen, en streven naar de implementatie 
van specifieke acties in geval van geplande stroomuitval.

Via het SPOC-netwerk van Logistiek, werd ook gestart 
met een zogenaamd soft controlbeleid. Dat beleid is 
erop gericht om elk personeelslid te sensibiliseren in de 
uitvoering van de taken, en om elke gebruiker toe te laten 
om zelf de voortgang van zijn aanvragen vast te stellen. 

Logistiek zorgde ook voor de uitbreiding van de kantoor-
ruimte. Door deze uitbreiding beschikt het fagg over een 
extra eetzaal, vier extra vergaderzalen en een aantal 
functionele kantoren. Verschillende diensten verhuisden 
al naar de nieuwe lokalen.

Kerntaken

De kerntaken van de Afdeling ICT bestaan uit het vol-
doen aan de informaticanoden van de fagg-medewer-
kers en partners.

In lijn met de strategische doelstellingen van het fagg 
bieden de ICT-teams ondersteuning aan alle medewer-
kers op het vlak van informaticadiensten en –materiaal.

De Afdeling ICT is onderverdeeld in:
 • Helpdesk
   Deze dienst zorgt voor de installatie van het in-

formaticamateriaal zoals computers, software, 
toetsenbord, muis en telefoontoestel. Daarnaast 
registreert de dienst alle interventieaanvragen 
voor software en hardware, en probeert zo vlug 
mogelijk een oplossing te bieden voor problemen. 
Het onderhoud en beheer van het informatica-
materiaal, de technische uitrusting, het netwerk 
en de mainframe en de nodige operaties in de 
patchingzaal, beogen een optimale werking van 
de informatica-uitrusting en ook dat de gebruiker 
op ieder moment over het nodige materiaal zou 
beschikken.

 • Infrastructuur
   Deze dienst beheert het netwerk, de rechten op 

het netwerk en databanken, de databanken (zoals 
Oracle), de werkomgevingen (zoals Windows), 
het beheer en onderhoud van de servers en 

Afdeling ICT
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het toezicht op het lokaal voor de dataservers of 
de dataroom.

 • Projecten & Ontwikkeling
   Deze dienst is verantwoordelijk voor de specifieke 

toepassingen van de verschillende diensten van 
het fagg en voor de ontwikkeling van nieuwe 
applicaties voor ICT-projecten binnen het fagg en 
met de fagg-partners.

Top vijf van de interventieaanvragen aan de Helpdesk 2015

1 Problemen met software 455

2 Installatie van software 377

3 Problemen met e-mail of outlookarchief 329

4 Aanvragen voor netwerktoegang 266

5 Installatie van software > Office 2013 interventies 245

dat een ticket aflegt tot de vraag is beantwoord en/of 
het probleem opgelost. Het doel is om op middellange 
termijn procesmaps in te voeren voor elke applicatie 
die door het fagg wordt gebruikt. Op deze manier 
zullen de gebruikers van de applicaties van het fagg 
een betere dienstverlening bekomen.

Het MeSeA project
MeSeA is het workflow systeem van het fagg. Het 
beantwoordt in grote mate aan de ICT-noden van 
zowel de Afdelingen Marketing Authorisation (hu-
maan) van het DG PRE vergunning en Marketing 
Authorisation (Variaties & Hernieuwingen) van het 
DG POST vergunning.
 •  Opname van dossiers van kruiden- en homeopa-

thische geneesmiddelen in de MeSeA-applicatie.
 •  Upgrade van filenet versie 4.5.2 naar 5.2 voor het 

hele MeSeA-project zonder enige onbeschikbaar-
heid van de applicatie tot gevolg.

In 2015 brachten de teams Projecten & Ontwikkeling 
en Infrastructuur van de Afdeling ICT, in samenwerking 
met de gebruikers, een reeks projecten tot een goed 
einde, zoals:

Service desk niveau twee voor applicaties
Een van de aanbevelingen van de Trasys-studie uit 
2014 was het oprichten van een Service desk niveau 
twee voor applicaties. De aanvragen komen aan op 
niveau een waar een ticket wordt aangemaakt. Nadien 
worden de aanvragen doorgegeven aan de betrokken 
teams. Wanneer de vraag over een applicatie gaat, 
wordt deze door het tweede niveau van de Service 
desk behandeld. Deze Service desk wordt stapsgewijs 
opgebouwd, vertrekkende van procesmaps en service 
level agreements. De eerste procesmaps zijn in een 
voorlopige versie beschikbaar, klaar voor validatie, 
onder andere die van het kadaster der officina’s en de 
CESP-connector. Deze procesmaps beschrijven de weg 

Totaal aantal interventieaanvragen aan  
de Helpdesk

2 500
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2 900

3 100

3 300

3 500

3 700

3 900

4 100

4 300

20152014201320122011



 •  Op technisch vlak werd de MeSeA-applicatie ge-
moderniseerd, de outlookplugin aangepast. Door 
de nieuwe hardware in gebruik te nemen werd 
de performantie van de applicatie verbeterd en 
dit tot grote tevredenheid van de gebruikers.

Het inspectiesysteem PLATO
Voor DG INSPECTIE werd het inspectiesysteem PLATO in 
productie gezet en dit voor de inspecties van voor het 
publiek opengestelde officina’s. Dit systeem heeft ook 
een mobiele component, ontworpen in een moderne 
technologie en die offlinegebruik toelaat. Daarnaast 
is er een module voorzien voor de inspecteur en een 
module voor de coördinator. De module voor de in-
specteur ondersteunt de inspecteur bij de planning, de 
voorbereiding en het uitvoeren van de inspectie en bij 
het opmaken van het inspectierapport. De module voor 
de coördinator voorziet in de planning van inspecties 
en voorziet in het rapport op afdelingsniveau van alle 
uitgevoerde inspecties.

Het notificatiesysteem voor homeopathische 
geneesmiddelen
Voor de Cel Homeopathie & Fytotherapie van het DG 
PRE vergunning werd het notificatiesysteem afgerond 
en in gebruik genomen.

Het personeelbeheersysteem Twister
Het personeelbeheersysteem Twister van de Afdeling 
P&O van de Diensten van de Administrateur-generaal 
werd aangepast aan de nieuwe loopbaan niveau A en 
in gebruik genomen.

DG POST vergunning
In het kader van het TDMI-programma werden het 
hele beheer en de workflow van de ondernemingen 
die distributie- en/of uitvoeractiviteiten uitvoeren, 
geïnformatiseerd. Hierdoor verminderde de adminis-
tratieve last voor het fagg en nam de kwaliteit van de 
gegevens sterk toe door de rechtstreekse koppeling 
van de gegevens over Belgische ondernemingen aan 
die van de Kruispuntbank van Ondernemingen (over-
nemen van de gegevens over de onderneming en haar 
wettelijke vertegenwoordigers). Voor buitenlandse 
ondernemingen worden de gegevens overgenomen uit 
het Europese VIES systeem (validatie van het bestaan 
en van de signalementsgegevens van een Europese 
onderneming). 

Dit project sluit geheel aan bij het TDMI-programma en 
heeft tot doel de workflow en het beheer van de uit-
voercertificaataanvragen te informatiseren, op dezelfde 
manier als wat voor het beheer van de meldingen van 
distributie- en uitvoeractiviteit in de ABGD-toepassing 
werd gedaan. De doelgroep is een onderdeel van die 
van de ABGD-toepassing, namelijk de ondernemingen 
met uitvoeractiviteiten.

De invoering van dit project zal het mogelijk maken om 
alle interacties van een uitvoeronderneming met het 
fagg te harmoniseren. De onderneming kan trouwens 
nu al de elektronische workflows gebruiken om de 
uitvoeractiviteiten in ABGD en de jaarlijkse bijdragen 
in de bijdragetoepassing te beheren. In de toekomst 
zal ook het beheer van uitvoercertificaten mogelijk zijn.

Voor alle fagg-medewerkers

Telefoon
Om de communicatiesystemen te kunnen moderni-
seren, heeft het fagg zich het beheer van de telefonie 
toegeëigend, dat tot nu toe door FOD Volksgezondheid 
werd uitgevoerd.

De eerste fase begon in de lente 2015 en eindigde 
begin van de herfst 2015. In de eerste plaats moes-
ten alle telefoonnummers worden vervangen. Om de 
impact van deze verandering zo gering mogelijk te 
houden, zowel voor de medewerkers van het fagg 
als voor de partners, werden in een eerste fase enkel 
de bestaande functionaliteiten overgenomen. Via een 
goede samenwerking met de Afdeling Communicatie, 
die zorgde voor het bekendmaken van de nieuwe 
telefoonnummers, hebben de ICT-teams op 1 oktober 
2015 de wijziging van de telefoonnummers zonder 
problemen kunnen afsluiten.

In 2016 zal de tweede fase worden opgestart, de mo-
dernisering van onze communicatiesystemen. Hierdoor 
zal het fagg in staat zijn om flexibeler te zijn en de 
dienstverlening te optimaliseren.

Update MS Office
Op nagenoeg alle computers van het fagg werd de 
upgrade van MS Office van 2007 naar 2013 afgerond. 
Om het fagg beter te bedienen betreffende de on-
dersteuning van de bestaande applicaties werd een 
Service desk niveau twee opgericht. Het aanmaken van 
tickets gebeurt altijd via niveau een van de Helpdesk.

| Jaarverslag 201554 
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Kerntaken

De Eenheid Vertaling staat in voor het vertalen en 
reviseren van teksten. Daarnaast geven de vertalers 
taalkundig advies.

Eigen aan de Belgische federale overheidsdiensten is er 
voornamelijk vraag naar vertalingen van documenten 
van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd. Er 
zijn in mindere mate ook vertaalopdrachten van en 
naar het Engels en Duits. 

De Eenheid Vertaling werkt voor alle diensten van 
het fagg en vertaalt hoofdzakelijk interne en externe 
berichten voor de elektronische nieuwsbrieven Vit@, 
Vit@ Express, Flash ICT en Flash P&O, persberichten, 
dienstnota’s, omzendbrieven en andere briefwisseling, 
teksten voor het intranet en de website, ontwerpen 
van wetgeving, antwoorden op parlementaire vragen, 
contracten en overeenkomsten, notulen en verslagen, 
presentaties en voordrachten. 
Voor de verdere uitbouw van het kwaliteitszorgsysteem 
vertaalde de Eenheid Vertaling ook in 2015 een hele 
reeks geschreven werkinstructies en SOP opgesteld 
door alle diensten van het fagg.

Voor een deel van de vertalingen werd er ook gebruik 
gemaakt van externe diensten. Zo werd er een bedrag 
van 20 514 EUR uitbesteed aan tolken en externe 
vertalingen. 
In december 2015 ondertekenden het fagg en de CDDV 
een overeenkomst voor een bedrag van 15 815 EUR 
voor de Duitse vertaling van o.a. koninklijke en minis-
teriële besluiten en omzendbrieven.

Eenheid Vertaling

700 
vertalingen

590 149 
woorden

Eenheid 
Vertaling
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Kerntaken

Management Ondersteuning organiseert de ver-
gaderingen en volgt de activiteiten van het 
Doorzichtigheidscomité, het Raadgevend Comité, het 
Directiecomité en het Uitgebreid Directiecomité op. 
Daarnaast coördineert Management Ondersteuning 
de invoering van de managementcyclus en stelt het 
de strategische en operationele plannen van het fagg 
op. In dit kader werd in 2015 het startschot gegeven 
van het Management Support Network dat de staf-
medewerkers van de vijf entiteiten verenigt. Deze 
groep staat in voor het transversaal voorbereiden van 
dossiers voor het Directiecomité om de beslissingen 
te faciliteren. Ook andere transversale dossiers worden 
door deze groep begeleid.

Management Ondersteuning

Management 
Ondersteuning
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Afdeling Communicatie

Kerntaken

De Afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het 
interne en het externe communicatiebeleid van het 
fagg en neemt de rol van woordvoerder op.

Interne communicatieactiviteiten

De Afdeling Communicatie staat in voor de eindredac-
tie, de coördinatie van de vertaling en de publicatie en 
archivering van de berichten die worden verspreid via 
de belangrijkste interne communicatiekanalen zoals:
 • het intranet;
 •  de verschillende interne nieuwsbrieven met elk 

hun specifieke doel;
 • de LCD-schermen;
 • specifieke brochures voor de fagg-medewerkers.

Externe communicatieactiviteiten

De Afdeling Communicatie staat in voor het behe-
ren van verschillende rubrieken op de fagg-website, 
het creëren van verschillende publicaties zoals fol-
ders, affiches, jaarverslagen en het coördineren van 
informatiecampagnes.

Pers

De Afdeling Communicatie beantwoordt ook de vele 
uiteenlopende vragen van journalisten. Voor specifieke 
projecten worden er persberichten verstuurd en/of 
persconferenties georganiseerd.

De belangstelling van de journalisten voor het fagg 
bleef ook in 2015 hoog. Dit betekent eens te meer 
dat onze gezondheid een centrale rol speelt in het 
leven van ons allemaal en dat de burgers een zeke-
re nood hebben aan duidelijk communicatie van het 
fagg als bevoegde autoriteit voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten. We sommen graag enkele van 
de meeste bevraagde onderwerpen op:
 • bloedgiften;
 •  kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van 

generische geneesmiddelen versus originele 
geneesmiddelen;

 •  implanteerbare medische hulpmiddelen zoals 
borstimplantaten en heupprothesen;

 •  klinische proeven: incidenten, de nieuwe Europese 
regelgeving, cijfermateriaal;

 •  vragen rond de aanbevelingen en beslissingen 
van PRAC, CMDH en CHMP;

 • geautomatiseerde robots in apotheken;
 • namaak en vervalste geneesmiddelen;
 • vaccins: griep, mazelen, ebola;
 •  inbreuken op het vlak van “Goede klinische 

Praktijken” bij GVK Biosciences; 

Afdeling  
Communicatie
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 • onbeschikbaarheden van geneesmiddelen;
 • mobiele applicaties en gezondheidsapps;
 •  vermeende problemen met injectienaalden van 

Terumo;
 •  Europees logo voor online aanbieden van genees - 

middelen.

Expertise

Verder helpt de Afdeling Communicatie bij de redactie 
van toespraken en presentaties voor de Administrateur-
generaal en bij de communicatieactiviteiten van alle 
andere diensten van het agentschap, zoals:
 •  de toepassing van de visuele identiteit en de 

huisstijl van het fagg: bureaubordjes en bewij-
zering, fagg-mapjes, groetenkaartjes, kerstkaar-
ten, personeels- en inspecteursbadges, standaard-
documenten van het fagg, visitekaartjes;

 •  de eindredactie van interne en externe 
mededelingen;

 • de organisatie van evenementen;
 •  de algemene presentaties (in Powerpoint) van 

het fagg;
 • deelname aan beurzen en symposia.

De Afdeling Communicatie vertegenwoordigt het fagg 
in het netwerk van de communicatieverantwoordelij-
ken binnen de federale overheid, de COMMnet, dat 
door de FOD P&O werd opgericht en in de internatio-
nale werkgroep van communicatieverantwoordelijken 
of de WGCP van HMA.
De strategie van de afdeling beoogt het garanderen 
van een continue dienstverlening dankzij de gedeelde 
kennis van de taken binnen het team.

304  
persvragen

44  
audiovisuele interviews

163   
vragen van burgers  
en stakeholders
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Opmerking:
De cijfers zijn gebaseerd op het voorlopige telsys-
teem via boordtabellen en zijn daardoor een lichte 
onderschatting.
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Kerntaken

De Afdeling Kwaliteit staat in de eerste plaats in voor 
de bevordering en coördinatie van de acties die worden 
ondernomen in het kader van TQM.

TQM is een managementstijl waarin de klant centraal 
staat en waarbij wordt gestreefd naar een continue 
verbetering van de werking van de organisatie. TQM 
omvat twee aspecten: het eerste richt zich op de ken-
merken van het product of de dienst geleverd door de 
organisatie en het tweede beoogt het beantwoorden 
aan de noden van de interne en externe klanten.

De interne controle is een geïntegreerd proces dat 
wordt toegepast door de verantwoordelijken en het 
personeel van een organisatie. Deze controle heeft tot 
doel de risico’s te beperken en voldoende zekerheid te 
bieden voor de realisatie van de algemene doelstel-
lingen van de organisatie in het kader van de missie.
Deze algemene doelstellingen zijn:
 •  de uitvoering van geordende, ethische, economi-

sche en efficiënte verrichtingen;
 •  het nakomen van de verplichtingen om te 

rapporteren;
 •  de conformiteit met de geldende wetten en 

reglementen;
 • de bescherming tegen verlies, misbruik en schade.

De Afdeling Kwaliteit helpt de verschillende diensten 

van het fagg met het uitwerken van een beheer- en 
borgsysteem inzake kwaliteit, meer bepaald het interne 
controlesysteem, zodat het fagg de missie op een effi-
ciënte manier kan vervullen en de essentiële rol in de 
bescherming van de volksgezondheid kan verzekeren.

De afdeling informeert de Administrateur-generaal, 
het management, het Auditcomité en de betrokken 
externe partners over de goede werking van het fagg 
en de mate waarin het de activiteiten beheerst, en 
bezorgt hen pertinente informatie die resulteert uit 
de evaluatie van de beheersystemen van het fagg.

Andere taken van de Afdeling Kwaliteit zijn:
 • het beheer van externe klachten;
 • de bijdrage aan de coördinatie van de crisisdossiers;
 •  het beheer van de verbeteringsvoorstellen uit-

gaande van de medewerkers;
 •  de organisatie van oefeningen ter verbetering van 

de werking van het fagg;
 •  de evaluatie van de belangenconflictenverklarin-

gen van personeelsleden en externen die deel-
nemen aan de activiteiten van het fagg in het 
kader van integriteit;

 • de organisatie van de interne audits;
 • de coördinatie van de externe audits;
 •  het beheer van de documenten van het TQM, van 

de normen en van de rapporteringgegevens.

Afdeling Kwaliteit

Afdeling  
Kwaliteit
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Enkele realisaties van de Afdeling Kwaliteit in 2015:
 •  de goedkeuring van een nieuwe versie van de 

catalogus van de processen;
 •  de inventaris van het doelstellingenproces, de 

doorlooptijd en de indicatoren;
 •  de herdefiniëring van de rol van de contactpersoon 

kwaliteit;
 • de ingebruikname van het herziene DMS Kwaliteit;
 •  de vastlegging van de procedure van proces-

gebonden risicomanagement en de risicomodule 
als beheerinstrument;

 •  de beschrijving van alle processen in de vorm van 
een fiche voor projecten.

Opvolging van de verbeteracties

In het kader van een strategie van continue verbetering 
van de activiteiten, heeft het fagg een groot aantal eva-
luatieoefeningen van de werking gemaakt: interne en 
externe bevragingen naar de tevredenheid, evaluaties 
van de interne controleomgeving via BEMA, CAF en 
de zelfevaluatie Quick Scan. Elk van deze oefeningen 
heeft geleid tot een reeks weloverwogen verbeter-
acties die werden uitgevoerd door de rechtstreeks 
betrokken diensten.
Al deze acties en deze die voortvloeien uit de CAPA-
plannen opgemaakt naar aanleiding van de audits, 

worden verzameld in één boordtabel, die door de 
Afdeling Kwaliteit wordt beheerd, opgevolgd en 
ingevoerd.

Eind 2015 telde de kwaliteitsboordtabel 352 acties met 
als deadline 2015 of later.
118 acties werden afgerond, wat overeenkomt met 
42 % van de geplande acties voor 2015.
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Opvolging van de verbeteracties

  Aantal acties op het einde van het jaar          

  Aantal acties voorzien voor het jaar

  Aantal acties afgerond in het jaar
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Kwaliteitsdocumenten

DMS Kwaliteit is het gecentraliseerde systeem ter be-
schikking van alle medewerkers met de (ISO-)normen 
die ze bij hun activiteiten gebruiken, de procesfiches, 
de geschreven standaardprocedures of SOP, de kwali-
teitshandleidingen, gebruikshandleidingen of techni-
sche handleidingen, de werkinstructies of WIT.

Naar aanleiding van de opmerkingen en aanbevelin-
gen uit de audits of via een spontane aanpassing in 
het kader van de continue verbetering, worden de 
geldende kwaliteitsdocumenten regelmatig bijgewerkt 
en aangepast.

Catalogus van de processen

De versie 2015 van de catalogus van de processen 
van het fagg bevat 117 processen: 53 beroepsproces-
sen, 42 ondersteunende processen en 22 besturende 
processen.
Eind 2015, waren 62 % van de processen geïmple-
menteerd en was de projectfiche beschikbaar in het 
DMS Kwaliteit.
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Evolutie van de kwaliteitsdocumenten in 2015 
Processen Projectfiche beschikbaar in DMS Kwaliteit

  Gepland          

  Klaar voor goedkeuring

  Goedgekeurd en geïmplementeerd

  Aantal acties op het einde van het jaar          

  Aantal acties voorzien voor het jaar

  Aantal acties afgerond in het jaar



Interne audit

In 2015 telde het team acht medewerkers die hun taak 
van interne auditor met hun basisfunctie combineren.
Het interne auditplan voor het jaar 2015 werd volledig 
gevolgd: zeventien processen werden aan een audit 
onderworpen. De doelstellingen vastgelegd voor 2015 
waren:
 •  Het team auditors operationeel en voldoende tal-

rijk houden, met de competenties om de geplande 
audits uit te voeren.

 •  De ingevoerde processen en systemen beoordelen:
  –  conformiteit: conformiteit met de wettelijke be-

palingen, federale reglementen of reglementen 
van ION (instellingen van openbaar nut), interne 
reglementen …; 

  –  regelmatigheid: conformiteit met de procedures, 
toepassing en opvolging van de procedures, be-
oordeling van het beheersysteem (vergelijking 
tussen de procedure en de realiteit op het ter-
rein, tussen wat zou moeten zijn en wat is);

  –  doeltreffendheid (de dingen goed doen) van het 
proces: beoordeling van het reporting-, dienst-
verlenings- en kwaliteitssysteem (een oordeel 
geven over de kwaliteit van de processen en 
hun beheersystemen);

  –  efficiëntie (de juiste dingen doen): beoordeling 
van het intern controlesysteem (een oordeel 
geven over de procesbeheersing en de over 
de beheersing van de beheersystemen, en 

suggesties doen) in lijn met de strategische et 
tactische doelstellingen van het fagg, rekening 
houdend met de beschikbare middelen en met 
het oog op administratieve vereenvoudiging.

Voor elke audit stelden de auditors een auditverslag op. 
De auditverslagen in 2015 brachten een totaal van:
 • 0 kritische non-conformiteiten;
 • 64 ernstige non-conformiteiten;
 • 41 kleine non-conformiteiten.

70 % van de non-conformiteiten zijn te wijten aan de 
kwaliteitsdocumenten (procedures, werkinstructies, 
diabolofiches):
 •  44 non-conformiteiten (69 %): het ontbreken van 

de goedgekeurde kwaliteitsdocumenten in het 
DMS Kwaliteit;

 •  16 kleine non-conformiteiten (39 %): het niet bij-
werken van de bestaande kwaliteitsdocumenten.

Afhankelijk van de geformuleerde opmerkingen en 
aanbevelingen dienden de gecontroleerde diensten 
een CAPA-plan in waarvan de acties in de kwaliteits-
boordtabel werden opgenomen.

Beheer van externe klachten

Als federale instelling van open-
baar nut wil het fagg een klant-
gerichte strategie voeren en een 
klantgerichte cultuur ontwikkelen. 

De opdracht bestaat erin aan onze klanten producten 
en diensten te bieden die aan hun verwachtingen 
voldoen en conform de wetgeving zijn. Soms voldoet 
het product echter niet aan de verwachtingen en wil 
de klant een klacht indienen.

Voor elke klacht die het fagg ontvangt, worden de 
beschreven feiten geanalyseerd en worden proces-
verbeteringen uitgedacht om soortgelijke klachten 
te voorkomen. Deze procedure heeft tot doel kwa-
liteitsvolle en klantgerichte diensten aan te bieden. 
Elke klacht kan worden ingediend bij ons per post of 
elektronisch via de fagg-website.

In 2015 heeft het fagg 180 klachten ontvangen, 
waarvan 4 ingediend door de federale ombudsman. 
8 klachten werden doorverwezen naar andere federale 
overheidsdiensten omdat deze buiten het bevoegd-
heidsdomein van het fagg vielen. 25 klachten wer-
den ingediend tegen het fagg en 147 tegen de fagg- 
partners. Dit jaar werd ook het aantal klachten ontvan-
gen in het kader van reclame voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik in deze statistieken opgenomen.

| Jaarverslag 201564 
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Klachten over het fagg Klachten over fagg-partners

4

17

3

4

11

10

42

16

89

Aantal gegronde klachten over Ontvangen klachten per type kanaal Ontvangen klachten tegen fagg-partners 
per type kanaal

  Gedrag van de behandelende ambtenaar

  Kwaliteit van het product of de geleverde dienst

  Afhandeling (procedure) van de product- of dienstlevering

  Brief en papieren klachtenformulier 

  E-mail (extern en intern van collega’s)

  Online klachtenformulier

  Brief en papieren klachtenformulier 

  E-mail (extern en intern van collega’s)

  Online klachtenformulier

Gemiddelde doorlooptijd: 

32 dagen
Percentage behandelde klachten binnen  
de vooropgestelde doorlooptijd (40 dagen):  

83 %
Aantal gegronde en dus terechte klachten:   

24/25

Gemiddelde doorlooptijd: 

56 dagen
Percentage behandelde klachten binnen  
de vooropgestelde doorlooptijd (40 dagen):  

74 %
Aantal gegronde en dus terechte klachten:   

121/147
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Kerntaken

In 2015 zette de Afdeling P&O de administratieve ver-
eenvoudiging voort door de verdere ontwikkeling van 
het tijdsregistratiesysteem. Zo kunnen sinds januari 
2015 een groot aantal afwezigheidsaanvragen elek-
tronisch worden ingediend.

Het grootste project in 2015 was de voorbereiding van 
de cultuurverandering binnen het fagg. Het fagg wil 
namelijk evolueren naar een cultuur die werknemers 
meer verantwoordelijkheden wil geven via NWOW-
praktijken of the New Way of Working. Hiertoe werden 
in 2015 talrijke communicatieacties en begeleidende 
acties georganiseerd. Een belangrijke stap was het 
opstellen van een nieuw arbeidsreglement (inwerking-
treding in 2016), waarin de fundamentele verandering 
is dat werknemers de mogelijkheid krijgen om niet 
meer te prikken. Zo wordt de aandacht veeleer gericht 
op de te behalen resultaten in plaats van op de tijd 
doorgebracht op de werkvloer. 

Vanaf de tweede helft van 2015 werd een commu-
nicatieplan en een plan rond change management 
ingevoerd om een uitwisseling van ideeën en be-
kommernissen op alle niveaus op gang te brengen 
en zo de overgang mogelijk te maken. De Afdeling 
P&O fungeerde sinds januari 2015 ook als stuurgroep 
die de NWOW-principes heeft omgezet in de prak-
tijk: vrije medewerking van de medewerkers aan de 

doelstellingen van de afdeling, clean desk, project 
paperless, tweemaandelijkse NWOW-workshops voor 
het hele team om samen na te denken over onze 
dienstverlening en organisatie, …

De Afdeling P&O bood ook ondersteuning aan de func-
tionele chefs door middel van een opleidingstraject te 
ontwikkelen dat volledig op hen was afgestemd (ma-
nagement, coaching, communicatie in teamverband, 
evaluatiecycli). Hiermee werden aan de functionele 
chefs de nodige tools in handen te geven om de ver-
andering in goede banen te leiden.

Afdeling P&O

Afdeling 
P&O



67 67 

D
ie

ns
te

n 
va

n 
de

 A
dm

in
is

tr
at

eu
r-

ge
ne

ra
al

Kerntaken

In 2015 was de Juridische Afdeling onder meer belast 
met:
 •  geven van juridisch advies en informatie, zowel 

aan internen als externen;
 • opstellen van wetgeving;
 • opstellen van genadeverzoeken;
 •  opvolging en coördinatie van de elementen van 

verdediging bij geschillendossiers;
 • opstellen van voorstellen tot minnelijke schikking;
 •  behandelen van verzoeken in het kader van open-

baarheid van bestuur.

Juridische Afdeling

Behandelde voorstellen tot  
minnelijke schikking: 

voor 139 dossiers 
werd een voorstel tot minnelijke  
schikking gedaan

109 dossiers 
werden rechtstreeks aan  
het Parket gestuurd

Regelgeving gepubliceerd:  

2 wetten 
met medewerking van het fagg

13 
koninklijke en ministeriële besluiten

diverse 
ministeriële en koninklijke besluiten  
houdende benoeming van de leden  
van de commissies en comités  
verbonden aan het fagg 

3 
omzendbrieven 

33 
behandelde genadeverzoeken 

38 
behandelde verzoeken in het kader  
van de openbaarheid van bestuur

Juridische  
Afdeling 
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Sinds de oprichting in 2007 is het agentschap verant-
woordelijk voor nieuwe specifieke competenties die 
gericht zijn op het menselijk lichaamsmateriaal (bloed 
en bloedbestanddelen, cellen, weefsel, medisch on-
dersteunde voortplanting).
Gezien het bijzondere karakter van deze producten (van 
menselijke oorsprong), werd een interdepartementale 
en transversale coördinatie opgericht om de overdracht 
van informatie tussen de verschillende diensten die 
instaan voor de inspecties, de vigilantie, vergunningen 
en de wetgeving te vergemakkelijken.
Bovendien laat deze coördinatie toe om een brug te 
slaan naar geneesmiddelen voor geavanceerde thera-
pie of stabiele derivaten van bloed of plasma.

In dit jaarverslag vindt u de resultaten van de specifieke 
activiteiten terug (inspecties, erkenningen, vigilantie, 
wetgeving).
De Coördinatie Menselijk Lichaamsmateriaal fungeert 
als aanspreekpunt voor de actoren op het terrein en 
de andere overheidsinstellingen die belast zijn met 
nauw verbonden materies.

Coördinatie Menselijk  
Lichaamsmateriaal

Coördinatie  
Menselijk  

Lichaamsmateriaal
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Kerntaken

De Coördinatie PPMO volgt alle projectenportfolio’s van 
het agentschap actief op, verzekert de samenhang 
tussen de opvolgingsmethodologieën en evalueert 
of de medewerkers betrokken bij de projecten en de 
beschikbare middelen op elkaar zijn afgestemd.

Realisaties in 2015

In het kader van de invoering van de Coördinatie PPMO 
en van een paperless-aanpak (via SharePoint) werden 
de volgende acties ondernomen:
 •  invoering van een systeem voor het voorstellen 

van projecten (projectideefiche);
 •  invoering van een evaluatie- en prioriterings-

systeem van deze projectideeën (evaluatie van 
de fiche) gebaseerd op:

  –  het operationeel plan van het fagg;
  –  de processen die nu/in de toekomst van toe-

passing (zullen) zijn op het fagg;
  –  de strategische prioriteiten (fagg, kabinet, 

Europa, …);
  –  de risicoanalyse voor elk project;
  –  de onderlinge samenhang tussen de projecten;
 •  invoering van een operationeel opvolgingssysteem 

voor de gekozen projecten, SQERT-report genoemd;
 •  uitwerken en laten goedkeuren van een stan-

daardmethodologie voor het projectbeheer.

Via deze diverse acties kwamen we tot een lijst van 
39 projectinitiatieven voor 2015.

De resultaten die dit jaar zijn geboekt, zijn veelbelo-
vend en tonen nu al aan dat meer dan 30 % van de 
gekozen projecten werden gerealiseerd en afgewerkt 
(projecten op minder dan één jaar) terwijl de rest 
uit langeretermijnprojecten bestaat (tussen twee en 
drie jaar).

Coördinatie Project & Portfolio  
Management Office

Coördinatie 
PPMO
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Kerntaken

De Eenheid Internationale Betrekkingen is belast met 
de coördinatie van de interne en externe informa-
tiestroom binnen de nationale en internationale context 
van het fagg, met het oog op de harmonisatie van de 
Belgische standpunten op internationaal niveau.
Hiertoe organiseert de eenheid op trimestriële basis 
een strategisch overleg binnen het fagg zodat over 
sleuteldossiers de nodige input en feedback kan wor-
den gegeven.

Dit jaar werden binnen de Raad van Europa en het 
Europees Parlement de verschillende belangrijke wet-
gevende teksten verder besproken die voor het fagg 
van strategisch belang zijn:
 •  de herziening van de wetgeving voor medische 

hulpmiddelen;
 •  de herziening van de wetgeving voor geneesmid-

delen voor diergeneeskundig gebruik;
 •  de implementatie van de veiligheidskenmerken 

die op de verpakking van geneesmiddelen moe-
ten worden aangebracht;

 •  de herziening van de wetgeving voor nieuwe 
psychoactieve substanties.

Het Europees plan inzake medische hulpmiddelen 
legt de nadruk op de controle van de werking van 
de aangemelde instanties of notified bodies en op de 
samenwerking tussen de lidstaten voor inspecties en 

vigilantie-aspecten. Het voorstel van verordening voor 
medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek beoogt eerder een herziening 
van de huidige wetgeving en voorziet onder meer:
 •  versterken van de evaluatieactiviteiten van 

de conformiteit en de kwaliteit van medische 
hulpmiddelen voor en tijdens het in de handel 
brengen/zijn, inclusief vastleggen van de criteria 
onder andere over de doeltreffendheid en de 
baten-risicoverhouding;

 •  verbeteringsmaatregelen van het werk van de 
aangemelde instanties, inclusief een Europees 
systeem voor de inspecties ervan;

 •  vigilantie en traceerbaarheid met een unieke 
identificatie van elk medisch hulpmiddel;

 •  onderwerpen van bepaalde esthetische hulpmid-
delen aan het controlesysteem voor medische 
hulpmiddelen;

 • transparant werken van de aangemelde instanties;
 •  versterken van de controles op de fabrikanten, 

vertegenwoordigers en invoerders;
 •  optimaliseren van de gegevens in EUDAMED, met 

onder andere een toegang voor het publiek en de 
bepaling van de medische hulpmiddelen voor enig 
gebruik die eventueel opnieuw zouden kunnen 
worden gebruikt.

Het voorstel van verordening inzake geneesmiddelen 

Eenheid Internationale 
Betrekkingen

Eenheid  
Internationale
Betrekkingen
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voor diergeneeskundig gebruik beoogt ook een gron-
dige herziening van de huidige wetgeving en moet 
onder meer:
 •  verbeteren van de beschikbaarheid van genees-

middelen voor diergeneeskundig gebruik;
 • verminderen van de administratieve lasten;
 • bevorderen van concurrentie en innovatie;
 • verbeteren van de werking van de interne markt;
 •  ingaan op het risico voor de volksgezondheid van 

AMR.

Het voorstel van uitvoeringsverordening voor veilig-
heidskenmerken die op de verpakking van genees-
middelen moeten worden aangebracht, beoogt:
 •  het vastleggen van de technische specificaties en 

verificatie van de veiligheidskenmerken;
 •  het bepalen van algemene regels inzake het be-

heer van de gegevensbanken op nationaal en 
Europees vlak.

De herziening van de wetgeving voor nieuwe psycho-
actieve substanties beoogt:
 •  het opzetten van een controlesysteem om de 

gevaren voor de volksgezondheid van snel opko-
mende en nieuwe psychoactieve substanties zo-
veel mogelijk te beperken. Dit door een systeem 
van risicobeperking dat ook het wettelijke en 
industriële gebruik ervan niet mag belemmeren;

 •  het tot stand brengen van een geharmoniseerd 
Europees controlesysteem in deze materie 
waarbinnen bovendien snel kan worden opge-
treden gezien de mogelijke gevaren van deze 
substanties.

De Eenheid Internationale Betrekkingen werkt actief 
mee in de besprekingen op niveau van de werkgroep 
van de Raad van Europa en van de comités van de 
Europese Commissie. Om deze dossiers op Belgisch 
niveau zo efficiënt mogelijk te behandelen, wordt 
overleg gepleegd met andere bevoegde overheids-
instellingen, zoals het RIZIV, het WIV, het KCE, de FOD 
Volksgezondheid en de FOD Justitie. Naargelang het 
dossier kunnen de betrokken bevoegde overheden 
uiteraard verschillen. Tijdens dit overleg worden de 
Belgische standpunten bepaald, eventuele tekstvoor-
stellen tot wijziging uitgewerkt en wordt feedback 
gegeven van de vergaderingen.

Verder is de eenheid ook actief in andere Europese 
werkgroepen zoals:
 •  de Commissie-werkgroep inzake STAMP die on-

derzoekt hoe binnen het huidige wettelijk kader 
methodes kunnen worden ontwikkeld om patiën-
ten sneller toegang te geven tot geneesmiddelen.

 •  de EMA-werkgroep die zich buigt over de pro-
blematiek van de onbeschikbaarheid van 

geneesmiddelen of Working Group on Medicinal 
Products Shortages.

Voor het overige is de eenheid ook actief betrok-
ken in de Europese studie over off label gebruik van 
geneesmiddelen.



Begroting 2015

De begroting 2015 van het fagg, goedgekeurd door het 
Parlement, bedroeg 84 319 974 EUR aan inkomsten 
en 84 319 974 EUR aan uitgaven.
De inkomsten omvatten de gebudgetteerde over-
heidsdotatie (18 343 028 EUR), betaald door de FOD 
Volksgezondheid.

Gerealiseerde inkomsten voor 2015  
en de verdeling ervan

In 2015 bedroegen de gerealiseerde inkomsten in totaal 
70 499 876 EUR. Dit komt overeen met een inkomsten-
niveau dat 16 % lager is dan de neergelegde begroting.
Deze inkomsten bestaan uit de eigen inkomsten 
van 52 959 876 EUR en de vereffende dotatie van 
17 540 000 EUR. De eigen inkomsten vertegenwoordig-
den 75 % en de dotatie 25 % van de totale inkomsten.

Uit de analyse van de eigen inkomsten blijkt dat 
deze voor 43 % bestaan uit heffingen en voor 57 % 
uit retributies of fees for service. Afhankelijk van de 
verschillende wetgevingen en reglementen, worden 
deze heffingen hoofdzakelijk geïnd op basis van het 
aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en 
grondstoffen, op de omzet gerealiseerd op medische 
hulpmiddelen of op het aantal VHB.

Op het niveau van de eigen inkomsten is er nog de 
bijzondere retributie van EMA voor de vergoeding van 
de activiteiten van het fagg op Europees niveau, en dit 
voor een bedrag van 4 783 188 EUR.

Er onderscheidt zich nog een andere retributie door 
de bestemming ervan, namelijk de retributie klinische 
proeven voor het bedrag van 2 989 292 EUR. Deze re-
tributie moet gedeeltelijk de kosten van het agentschap 
voor deze proeven dekken maar draagt hoofdzakelijk 
bij aan de financiering van de ethische comités.

De belangrijkste retributie blijft de retributie in het ka-
der van de vergunning en de registratie van nieuwe 
geneesmiddelen die in de handel worden gebracht 
of de indiening van variatiedossiers. Elke nieuwe ver-
gunning en nieuwe registratie van een geneesmiddel 
en elke wijziging aan een dossier van een bestaand 
geneesmiddel gaan gepaard met de betaling van een 
specifieke retributie. Het beheer van deze retributies 
vormt historisch de belangrijkste bron van financie-
ring van het fagg. Deze retributies bedroegen dit jaar 
16 308 232 EUR. 
Voor de verschillende heffingen leverde de heffing op 
de verpakkingen, de zogenaamde “30 centiemen en 
15 centiemen”, 4 701 343 EUR op, wat neerkomt op 
21 % van de heffingen. Een andere belangrijke hef-
fing wordt geïnd op de verpakkingen, de zogenaamde 

“50 centiemen” en leverde 4 649 678 EUR op, of 21 % 
van de heffingen. Deze laatste heffing draagt ech-
ter niet bij aan de financiering van het agentschap, 
maar is volledig bestemd voor de (her-)controle op 
geneesmiddelen.

Tot slot heeft het fagg in 2015 twee bijdragen die be-
stemd zijn voor het RIZIV. Deze bijdragen zijn gebaseerd 
op de omzet van de afzet van medische hulpmiddelen 
en worden door het fagg geïnd en volledig doorge-
stort aan het RIZIV. Deze twee bijdragen bedroegen 
3 592 935 EUR.

Gerealiseerde uitgaven voor 2015  
en de verdeling ervan

De uitgaven voor het jaar 2015 bedroegen 60 793 576 
EUR, waarvan 31 014 828 EUR met betrekking tot 
personeelskosten (statutair en contractueel), hetzij 
51 % van de uitgaven.

Een andere belangrijke uitgavenpost is de betaling 
van de subsidie voor de financiering van de NAT-
bloedtesten voor een bedrag van 5 932 468 EUR, of 
10 % van de uitgaven.

Twee andere belangrijke uitgavenposten zijn de 

Budget
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kosten voor controle- en analyseopdrachten van 
geneesmiddelen en uitgaven voor informatica.  
Deze kosten bedragen respectievelijk 4 220 332 EUR 
of 7 % van de uitgaven en 4 227 470 of 7 % van de 
uitgaven.

Tot slot, en zoals vermeld in het luik inkomsten, heft 
het fagg twee taksen met betrekking tot de medische 
hulpmiddelen die integraal voor het RIZIV zijn bestemd. 
Dit komt dus neer op een nul-operatie voor het fagg. 
Voor 2015 bedroegen deze taksen in totaal 3 592 935 
EUR, hetzij 6 % van de uitgaven.

Registratie van de operaties 
en boekhoudkundige verwerking

Sinds de oprichting van het agentschap voert de 
Afdeling B&Bc een dubbele boekhouding en dit niet 
alleen om aan de wettelijke voorschriften te voldoen 
maar ook met het oog op meer transparantie in de ver-
schillende inkomende en uitgaande financiële stromen. 
Dit brengt voor de verschillende betrokken partijen 
meer duidelijkheid in de financiële werking van het 
fagg. Alle uitgaven en inkomsten worden in eenzelfde 
informaticasysteem gegroepeerd om snel en eenvoudig 
een boekhoudkundige staat te kunnen opvragen.
Bovendien wordt de jaarrekening gecertificeerd door 

een bedrijfsrevisor en door het Rekenhof. Zo wordt de 
conformiteit en de regelmatigheid van de boekhoud-
kundige verrichtingen verhoogd.
Het fagg telde voor de uitgaven voor het jaar 2015 een 
totaal van 4 982 facturen. Deze facturen worden gecon-
troleerd en na goedkeuring in het boekhoudkundige 
systeem ingevoerd. De betaling gebeurt automatisch 
(na dubbele elektronische handtekening) en binnen de 
maand via het betalingssysteem Isabel.

De eigen inkomsten voor 2015 omvatten concreet 
17 354 stortingen op 10 bankrekeningen, waarop tel-
kens specifieke inkomsten worden gestort. Het gaat 
onder meer om rekeningen voor de ontvangsten van 
het EMA, R&D, gemedicineerde diervoeders, heffingen 
op het aantal verpakkingen en een rekening voor di-
verse retributies.

Na ontvangst van de liquiditeiten worden deze als in-
komsten bij de juiste omzet geboekt. Deze omzet wordt 
vervolgens gedebiteerd van de fee die overeenstemt 
met elke ingediende serviceaanvraag. Dit gebeurde in 
2015 door de boeking van 24 098 verkoopsfacturen in 
de geïnformatiseerde dagboeken. Het invoeren gebeurt 
manueel. De informatie over de boekingen, zoals de 
overeenkomst van de fees en de overeenkomstige 
serviceaanvragen, wordt hoofdzakelijk uit het MeSeA-
systeem gehaald, meer bepaald door verificatie van de 

public inbox payment tracking. De affectatiegegevens 
die niet in MeSeA zijn opgenomen, worden via de tra-
ditionele weg gecommuniceerd door middel van admi-
nistratieve formulieren en financiële mappen afkomstig 
van de verschillende diensten van het agentschap.
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43%

12%
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Verdeling van de inkomsten 2015 (buiten dotatie)
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  Heffing 50 centiemen

  Heffing medische hulpmiddelen RIZIV
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10%
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Verdeling van de uitgaven 2015

  Subsidies NAT-bloedtesten

  Controle en analyse geneesmiddelen

  Overdracht RIZIV

  Subsidies BCFI, Farmaka en ethische comités

  Uitgaven voor informatica

  Expertise

  Uitgaven voor personeel

  Andere uitgaven



Het budget 2015 in euro

Activiteit Begroting 
2013

Realisatie 
2013

Begroting 
2014

Realisatie 
2014

Begroting 
2015

Realisatie 
2015

Inkomsten

Dotatie 19 489305 18 786 000 19 562 641 18 759 000 18 343 028 17 540 000

Gebruikte reserves       

Eigen inkomsten 58 175 422 49 114 476 65 346 086 51 777551 65 976 946 52 959 876

Totaal 77 664 727 67 900 476 84 908 727 70 536 551 84 319 974 70 499 876

.

Activiteit Begroting 
2013

Realisatie 
2013

Begroting 
2014

Realisatie 
2014

Begroting 
2015

Realisatie 
2015

Uitgaven

Uitgaven voor personeel (loonkosten en sociale lasten) 31 572 741 27 802 275 34 274 223 29 951 822 36 440 770 31 014 828

Andere personeelskosten 1 366 734 1 091 026 1 244 387 1 142 556 1 338 187 1 224 022

Uitgaven niet-ICT 21 263 541 18 039 092 22 497 140 18 494 284 22 005 552 14 718 105

Uitgaven voor ICT 4 615 523 4 590 283 4 706 141 4 483 856 4 759 405 4 227 470

Vermogensuitgaven niet-ICT 85 704 29 615 85 704 67 507 85 704 27 693

Vermogensuitgaven ICT 228 000 205 371 508 000 341 359 408 000 56 055

Subsidie NAT-bloedtesten 9 891 794 7 964 557 10 020 387 8 354 149 9 303 452 5 932 468

Taks RIZIV 9 859 154 5 530 644 12 062 245 6 386 393 9 978 904 3 592 935

Totaal 78 883 191 65 254 863 85 398 227 69 221 926 84 319 974 60 793 576
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Wetenschappelijk comité

Het Wetenschappelijk comité wil binnen het agent-
schap een transversale rol spelen en ook de samen-
werking versterken binnen therapeutische domeinen 
en rond wetenschappelijke thema’s die prioritair zijn 
voor het agentschap.

In 2015 werden experten uitgenodigd om de volgende 
wetenschappelijke of regulatoire thema’s te bespreken:
 • medische hulpmiddelen;
 • antimicrobiële resistentie;
 •  klinische proeven in het kader van de nieuwe 

Europese wetgeving;
 • psychotrope stoffen en verdovende middelen;
 • Baten/risico-methodologie.

De praktische haalbaarheid om de commissies van het 
fagg te betrekken bij de uitwerking van wetgevings-
dossiers, werd verder geëvalueerd.

Raadgevend comité

Het Raadgevend comité adviseert het fagg over het ge-
voerde en te voeren beleid. Het voorzitterschap wordt uit-
geoefend door de Administrateur-generaal van het fagg. 

In de loop van 2015 werden drie vergaderingen ge-
organiseerd waarin de volgende actuele thema’s aan 
bod kwamen: 
 •  melding van tijdelijke onbeschikbaarheid voor 

parallel geïmporteerde geneesmiddelen;
 •  feedback over de tweede externe bevraging van de 

tevredenheid van het fagg bij gezondheidszorgbeoe-
fenaars en het daaropvolgend opgestelde actieplan;

 •  stand van zaken over de uitvoering van het PMH 
en een overzicht van de toekomstige plannen;

 •  Europese dossiers, zoals wijzigingen van bevoegd-
heden binnen de Europese Commissie, de herzie-
ning van medische hulpmiddelen en toelichting 
over projecten zoals Adaptive Pathways en STAMP;

 •  verdere opvolging van het dossier over het ge-
bruik van Avastin (bevacizumab - Roche) buiten 
de goedgekeurde therapeutische indicatie, name-
lijk voor de behandeling van de natte vorm van 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie;

 • vergissingen bij bereidingen door apothekers;
 •  evaluatie van de bewustmakingscampagne: gene-

rische of originele geneesmiddelen: geen verschil 
voor uw gezondheid;

 • beleid rond belangenconflicten van het fagg;
 • implementatie van het concept ZBB in het fagg;
 •  hernieuwing van de commissie voor geneesmid-

delen voor menselijk gebruik.

Doorzichtigheidscomité

Het Doorzichtigheidscomité is en blijft een orgaan waar 
samenwerking en transparantie met de stakeholders 
de sleutelwoorden zijn. 
In 2015 vergaderde het Doorzichtigheidscomité acht keer.
De voorzitter Ann Adriaensen en de ondervoorzitter 

Marc Henry Cornély werden in 2015 opnieuw verkozen 
en benoemd voor twee jaar.

De belangrijkste aandachtspunten in de plenaire ver-
gaderingen waren:
 •  de eindafrekening van de begroting 2014, de 

opvolging van de begroting 2015 en de voor-
bereiding van de begroting 2016;

 • de opstart en monitoring van de oefening in ZBB;
 • de resultaten van de Task Force Vigilance;
 • de wijziging van het huishoudelijk reglement;
 •  de opvolging van de werkzaamheden van het 

Auditcomité van het fagg;
 •  de bewustmakingscampagne generische of ori-

ginele geneesmiddelen: geen verschil voor uw 
gezondheid;

 • de trimestriële reporting in conceptfase;
 •  de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid;
 • de prioriteiten voor het werkjaar 2016;
 •  het concept van de rapportering over het budget 

voor 2016;
 • het operationeel plan voor 2016.

Aan de minister van Volksgezondheid werden drie 
adviezen overgemaakt:
 •  het advies met betrekking tot de goedkeuring van 

het voorstel van begroting 2016;
 •  het advies over de toepassing van de circulaire 

begrotingsbehoedzaamheid;
 •  het advies met betrekking tot het operationeel 

plan 2016.

De drie comités van het fagg
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Speerpunt EARLY PHASE DEVELOPMENT

Cijfers voor 2015 en een blik op de toekomst

Aanvragen voor klinische proeven ingediend bij het 
fagg in 2015:
 • 291 vroege fase studies,
 • 137 fase I-studies,
 • 51 studies met een eerste toediening aan mensen.
De evaluatietijd van deze laatste bedroeg gemiddeld 
12,61 dagen (enkel voor de vijftiendagenprocedures, 
dit zijn er 39 van de 51).

Er werden twintig nationale STA behandeld in ver-
band met vroege fase ontwikkelingen* op een totaal 
van 45 afgesloten dossiers, waarvan 12 type II/III-
adviezen en 7 schriftelijke type I-adviezen.

De benodigde tijd voor het verstrekken van het ad-
vies na validatie van de WTA-aanvragen bedroeg 
gemiddeld:
 •  46,4 dagen (voor To tot Tadviesvergadering) voor de 

type II/III-adviezen,
 • 11,1 dagen voor de schriftelijke type I-adviezen.

Er werd voor Europese wetenschappelijke adviezen 
die een vroege fase ontwikkeling aspect hadden 
8 maal de rol van coördinator opgenomen door de 
Belgische vertegenwoordigers.

De termijnen kort houden
Ook wanneer Verordening (EU) nr. 536/2014 zal wor-
den toegepast, blijft het behoud van korte tijdslijnen 
voor de evaluatie van klinische proeven en zeker van 
vroege fase studies van groot belang. Een analyse van 
de noodzakelijke middelen en van de te verwachten 
kost om korte tijdslijnen te behouden, werd uitgevoerd 
met de medewerking van een vertegenwoordiging 
van de betrokken firma’s en onder begeleiding van 
een externe consultant. Het ligt voor de hand dat deze 
analyse nog zal moeten worden uitgebreid, eens er 
meer duidelijkheid is over de interactie met de ethische 
comités die zullen worden betrokken bij het opstellen 
van de beoordelingsrapporten.

Aangezien de vernieuwde Commissie voor geneesmid-
delen voor menselijk gebruik vanaf 2016 zal worden 
geraadpleegd voor aanvragen van kritische klinische 
proeven, werd onderzocht hoe dit best zal kunnen ge-
beuren zonder de korte tijdslijnen in gevaar te brengen.

Kennis van het terrein: een meerwaarde 
in de opleiding
In de loop van 2015 werd door het fagg een opleiding 
gestart die in 2016 zal worden voortgezet. Doelstelling? 
De medewerkers van het agentschap die te maken 
hebben met klinische proeven in vroege fase van de 
ontwikkeling, de gelegenheid te geven om op het 

terrein kennis te maken met een aantal facetten van 
het vroege fase klinisch onderzoek.

Communiceren om vooruitgang te boeken 
en te verbeteren
Het in stand houden van een goede communicatie, 
doorstroming van gegevens en concepten en feedback 
binnen het agentschap en van het agentschap naar 
de externe betrokkenen (e.a. firma’s, onderzoekers, 
patiënten, groot publiek) is noodzakelijk. Dit moet 
ook kaderen in een bredere communicatiestrategie. 
Het is ook belangrijk dat het agentschap op de hoogte 
blijft van nieuwe ontwikkelingen en noden en open-
staat voor de opmerkingen van de betrokken partijen. 
Daarom zal begin 2016 een communicatievoorstel rond 
vroege fase ontwikkeling worden voorbereid.

*   Fase I klinische proeven: het geneesmiddel wordt aan een klein 

aantal gezonde vrijwilligers (maximum een twintigtal) toege-

diend om de optimale dosering te bepalen, om de tolerantie 

en mogelijke toxiciteit te testen.

  Fase II klinische proeven: het geneesmiddel wordt aan ongeveer 

honderd patiënten toegediend onder welomschreven voorwaar-

den om de doeltreffendheid te testen en de bijwerkingen te 

identificeren.

Speerpunten



83 83 

Sp
ee

rp
un

te
n

Omzendbrief 596, naar een aangepaste 
dosering
Voor klinische proeven in vroege fase is het wenselijk 
dat een flexibele dosering mogelijk is omdat die moet 
kunnen worden aangepast aan de bevindingen bij de 
eerst toegediende doses. Formulering ter plaatse is 
daarvoor het meest geschikt. Omzendbrief 596 wordt 
hiervoor al enige tijd toegepast en er zijn al enige 
verfijningen doorgevoerd en bekendgemaakt.

In 2015 zijn interne besprekingen gevoerd over het 
accrediteren van fase I-centra. De mogelijkheid tot 
vrijwillige toepassing werd al in de programmawet 
ingeschreven.

Speerpunt VACCINS

Wat valt onder de vlag van het speerpunt 
VACCINS?
Het speerpunt VACCINS situeert zich in het domein 
van de evaluatie van gegevens over vaccins, gaande 
van kwaliteitsgegevens tot niet-klinische en klinische 
gegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanvragen 
ter goedkeuring van klinische proeven, het formuleren 
van wetenschappelijke adviezen aan firma’s met be-
trekking tot hun vaccinontwikkeling of voor het op de 
markt brengen van nieuwe vaccins. Daarnaast wordt 

ook een antwoord geboden aan occasionele problemen 
van bevoorrading op nationaal of Europees vlak.
Voor al deze aspecten doet het speerpunt VACCINS een 
beroep op zijn transversale werking binnen en buiten 
het agentschap, met onder meer het WIV als vaste 
partner voor de kwaliteitscontrole en batch release 
van vaccins.

2015 in cijfers
 •  België was rapporteur in CHMP bij de positieve 

opinie voor een nieuw hexavalent pediatrisch 
vaccin, een type vaccin dat de hoeksteen vormt 
in vaccinatieschema’s wereldwijd.

 •  België leverde de co-rapporteur in PRAC voor 
een wetenschappelijke herziening van de vaccins  
tegen het humaan papillomavirus.

 •  België was één van de coördinatoren binnen SAWP 
voor 9 Europese wetenschappelijke adviezen van 
deze werkgroep.

 •  13 nationale WTA werden behandeld (twaalf + 
één withdrawal) in verband met vaccins, waar-
van 11 Type II/III-adviezen en 1 schriftelijk Type 
I-advies op een totaal van 45 afgesloten dossiers.

 •  In het kader van de wetgeving voor vaccins is 
het speerpunt nauw betrokken bij de herziening 
van de richtlijnen van het EMA voor de klinische 
evaluatie van nieuwe vaccins.

 •  Op het vlak van contacten met de betrokken 

industrie werden in 2015 twee portfoliovergade-
ringen georganiseerd.

Het speerpunt VACCINS werd vertegenwoordigd op 
verschillende nationale en internationale fora, onder 
meer:
 •  in de verschillende werkgroepen (VWP, BWP, SWP, 

SAWP) en comités (CHMP, PDCO, PRAC) van EMA;
 • in de Vaccinatiegroep van de HGR;
 •  in het Nationale Certificatiecomité voor de eradi-

catie van poliomyelitis in België.

Twee thema’s zijn van dichtbij opgevolgd: 
de doeltreffendheid en de veiligheid van 
vaccins
In 2015 ging veel aandacht naar een gedetailleerde 
wetenschappelijke herziening van de vaccins tegen 
het humaan papillomavirus (HPV vaccin) om be-
paalde aspecten van hun veiligheidsprofiel beter in 
kaart te brengen. Meldingen van twee syndromen bij 
jonge vrouwen die een HPV-vaccin kregen, werden 
onderzocht:
 •  complex, regionaal pijnsyndrrom of CRPS, een chro-

nisch pijnsyndroom aan een van de ledematen;
 •  Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom 

of POTS, een aandoening die gekenmerkt wordt 
door een buitensporige stijging van de hart-
frequentie bij het gaan staan. De klachten zijn 



vooral duizeligheid, neiging tot flauwvallen maar 
ook hoofdpijn, andere pijnen, misselijkheid en 
vermoeidheid.

HPV-vaccins worden toegediend om te bescher-
men tegen baarmoederhalskankers en andere HPV-
gerelateerde kankers en precancereuze letsels. Deze 
wetenschappelijke herziening leidde tot de conclusie 
dat er geen bewijzen zijn voor een oorzakelijk verband 
tussen de vaccins (Cervarix, Gardasil/Silgard, Gardasil 
9) en de ontwikkeling van CRPS of POTS. Bijgevolg 
is er geen reden om de wijze waarop de vaccins nu 
worden gebruikt te veranderen of om de bestaande 
bijsluiters aan te passen.

Het speerpunt VACCINS bleef in 2015 een rol spelen op 
het vlak van ontwikkeling van nieuwe vaccins, bijvoor-
beeld in de strijd tegen ebola en poliomyelitis, onder 
meer via wetenschappelijk adviesprocedures en het 
valideren, evalueren en toekennen van vergunningen 
voor het uitvoeren van klinische proeven.

Speerpunt ONCOLOGIE

Balans 2015
In 2015 was het speerpunt ONCOLOGIE actief in ver-
schillende domeinen, onder andere in verband met 
de vergunning voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen via de CP. Welke?
 •  Lynparza (olaparib, therapeutische indicatie: be-

handeling van eierstokkanker), waar het fagg 
co-rapporteur was voor de beoordeling van maat-
regelen genomen na de vergunning voor het in 
de handel brengen, namelijk de PAES en de PASS;

 •  Cotellic (cobimetinib, therapeutische indicatie: be-
handeling van melanoma), waar het fagg co-rap-
porteur was voor de finale beoordeling (VHB in de 
Europese Unie uitgereikt op 20 november 2015);

 •  Lenvima (lenvatinib, therapeutische indicatie: be-
handeling van schildklierkanker), waar het fagg 
rapporteur was voor de versnelde procedure (VHB 
in de Europese Unie uitgereikt op 28 mei 2015).

Het fagg kreeg in 2015 bovendien twee aanvragen 
tot het verkrijgen van een VHB van oncologische ge-
neesmiddelen via de CP als rapporteur toegewezen: 
lenvatinib (therapeutische indicatie: behandeling van 
niercelcarcinoom) en paclitaxel (therapeutische indi-
catie: behandeling van ovariumkanker).

2015 in cijfers:
 •  180 CTA voor oncologische geneesmiddelen in-

gediend bij het fagg, waarvan vier ATMP;
 •  34 CTA werden ingediend in het kader van de VHP 

voor oncologische geneesmiddelen.
 •  8 aanvragen voor CU en 11 aanvragen voor MNP 

werden geëvalueerd.
 •  België leverde de coördinator voor 13 oncologische 

Europese wetenschappelijke adviezen, waarvan 3 
voor biosimilaire geneesmiddelen.

 •  Op nationaal niveau werden 5 WTA behandeld 
in verband met oncologische geneesmiddelen, 
waarvan vier Type II/III adviezen en één schrifte-
lijk Type I advies op een totaal van 45 afgesloten 
dossiers.

 •  Activiteiten in het kader van de pediatrische 
wetgeving:

  –  rapporteur voor 17 Paediatric investigation plans;
  – 15 peer review Paediatric investigation plans;
  – 4 non-clinical topic leader.
   Het niet-klinische team werkt bovendien samen met 

EMA aan een project om de impact van juveniele 
dierproeven op de ontwikkeling van anti-kanker 
geneesmiddelen voor kinderen te beoordelen. Op 
nationaal niveau werd een vergadering georgani-
seerd rond Pediatric clinical trials in oncology.

 •  Activiteiten in het kader van de geriatrie: vergade-
ring met Prof. Petrovic; intensieve cursus Meet the 
oncology expert met Prof. H. Wildiers; Symposium 
Ouderen met kanker (actie 24 van het Kankerplan, 
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KU Leuven).
 •  Activiteiten in het kader van de Oncology working 

party (EMA): teleconferenties, twee face-to-face 
vergaderingen, deelname aan Update for anti-can-
cer guideline (safety reporting) and comments for 
guideline on patient-related outcome measures; 
Chordoma workshop EMA.

Op het vlak van contacten met de relevante indus-
trie werden in 2015 drie portfoliovergaderingen 
georganiseerd.

Het speerpunt ONCOLOGIE werd vertegenwoordigd op 
verschillende nationale en internationale fora:
 •  Paediatric oncology task force van het PDCO van 

EMA;
 •  International Childhood Cancer Awareness Day, 

SIOPE (Europees Parlement in Brussel);
 •  SIOPE – MAC Launch of the European Cancer Plan 

for Children and Adolescents (Europees Parlement 
in Brussel);

 •  Ronde tafel Immunotherapie en kanker (Belgisch 
Parlement);

 •  Ronde tafel Impact van huidkanker in België 
(Belgisch Parlement);

 •  Symposium Optimal diagnosis of MDS (Belgian 
Haematology Society);

 •  Symposium Differentiated Thyroid Cancer and 
Medullary Thyroid Carcinoma: New Frontiers 
(Bordet-instituut);

 • 17th Annual Meeting of the BSMO;
 • 18th Post-ASCO Meeting;
 •  BRAS-presentatie over design van klinische proe-

ven, waarvan oncologische klinische proeven;
 • EORTC Groups Annual Meeting in Brussel;
 •  1st Human Cancer Immunology Course for 

Oncologists and Scientists (Bordet-instituut);
 • Symposium ESMO Immuno-Oncology in Lausanne;
 •  Intensieve cursussen Meet the oncology expert  

(Bordet-instituut);
 •  Development Of Medicines For Paediatric And 

Rare Diseases - Annual Event For Interdisciplinary 
Challenges – Kick-Off Conference in Basel, 
Zwitserland;

 •  Cancer Drug Development Forum 3rd Paediatric 
Oncology Conference gehouden in Wenen, 
Oostenrijk;

 •  Paediatric Clinical Trials, Holiday Inn Regents Park, 
Londen;

 • DIA Europe, Parijs;

De samenwerking van het speerpunt ONCOLOGIE met 
het Kankercentrum werd in 2015 verder bestendigd 
door deelname van het fagg aan het project geperso-
naliseerde geneeskunde: vergaderingen van de werk-
groep over next generation sequencing, gebaseerd op 
een rapport van het KCE, kick-off vergadering; verga-
dering van het Editorial Board van het Kankercentrum; 
vergadering voor de ontwikkeling van een position 
paper on Public Health Genomics in Cancer; eerste 

vergadering van de nieuwe beheercommissie van 
ComPerMed met het Kankercentrum, het RIZIV, het 
WIV, enz.
Deze samenwerking zal in 2016 worden voortgezet 
met vergaderingen voor Public Health Genomics in 
Cancer en de ComPerMed-commissie.

In 2015 werd bovendien de samenwerking met het 
RIZIV voortgezet, o.a. door deelname aan de activiteiten 
van het Begeleidingscomité Immunotherapie voor de 
behandeling van melanoom en glioom: overleg over 
dossiers ETA-ETR; CATT: presentatie over de evaluatie-
methodologie; lijst van UMN voor 2016.

De huidige activiteiten zullen verdergaan 
in 2016
Met de focus op farmacovigilantie en R&D gerelateerde 
activiteiten, in combinatie met een verhoogde betrok-
kenheid bij de dossiers voor het verkrijgen van een 
VHB van oncologische geneesmiddelen via CP zullen 
deze activiteiten in 2016 worden voortgezet. Zo is de 
recent aangeworven hemato-oncologie klinische evalu-
ator aan de activiteiten begonnen met het bestuderen 
van verschillende nationale dossiers en één Europees 
dossier voor wetenschappelijk advies.
 



Om het takenpakket van het fagg optimaal uit te voe-
ren, doet het agentschap een beroep op verschillende 
instanties: de fagg-commissies, de nationale overleg-
platformen met andere overheidsdiensten, instellin-
gen en partners en de fagg-vertegenwoordigers in 
nationale en internationale commissies, comités en 
werkgroepen.

Internationaal

DG PRE vergunning
Het DG PRE vergunning speelt een belangrijke rol in 
het stimuleren van innovatie, het leveren van we-
tenschappelijk advies, het evalueren van CTA en in 
het behandelen van aanvragen voor het toekennen 
van een VHB voor geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik. Voor geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik die vergund 
worden via de CP staat het DG PRE vergunning ook 
in voor de opvolging van de wijzigingen aan de VHB 
of variaties. De wetenschappelijke beoordeling van 
de gegevens die de verschillende types aanvragen 
ondersteunen, wordt over het algemeen binnen het 
DG PRE vergunning uitgevoerd, ook als de aanvraag in 
een andere entiteit van het fagg werd ingediend. Bij 
de beoordeling wordt gebruik gemaakt van Europese 
richtlijnen en –snoeren, onafhankelijk van het feit of 
het om een nationale of Europese procedure gaat.

Het is uiterst belangrijk dat het DG PRE vergunning 
de wetenschappelijke evoluties en de evoluties in de 
wetgeving nauwlettend opvolgt en op Europees niveau 
een pertinente actieve inbreng verzekert. Het DG PRE 
vergunning is dan ook permanent vertegenwoordigd 
in de meeste Europese wetenschappelijke comités 
en bijbehorende werkgroepen. Europese evaluatie-
opdrachten, bijvoorbeeld als rapporteur van de centrale 
procedure of als coördinator in de Europese procedure 
voor wetenschappelijk advies, kunnen enkel verwor-
ven en efficiënt worden uitgevoerd als het DG PRE 
vergunning aanwezig is in de relevante comités of 
werkgroepen.

DG POST vergunning
Het DG POST vergunning is op zijn beurt vertegenwoor-
digd in verschillende Europese comités of werkgroepen 
die werkzaam zijn op het gebied van vigilantie en 
goed gebruik van geneesmiddelen en gezondheids-
producten. Door deze deelname blijft het fagg altijd op 
de hoogte van de ontwikkelingen op het niveau van 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en mense-
lijk lichaamsmateriaal: bloed, cellen en weefsels. De 
Belgische knowhow wordt met onze Europese col-
lega’s gedeeld en het overleg zorgt voor een betere 
harmonisatie.

DG INSPECTIE
In het kader van de harmonisatie van inspectie- en con-
troleactiviteiten en de bestrijding van de farmaceutische 

criminaliteit zijn de medewerkers van het DG INSPECTIE 
vertegenwoordigd op internationale fora met andere 
internationale bevoegde instanties op het vlak van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Ondersteunende diensten
De Ondersteunende diensten van het fagg zijn in de 
eerste plaats betrokken in de EMA werkgroepen die 
de aanpak van de automatisering van bepaalde ta-
ken uitwerken voor het Europese netwerk. Het over-
leg, vaak via teleconferentie, is meestal gericht op  
“business”-aspecten wat maakt dat de ICT-experten 
niet altijd worden gevraagd. Bij een vergadering 
over een specifieke ICT-tool is vooral de Afdeling ICT 
betrokken.

Diensten van de Administrateur-generaal
De Administrateur-generaal maakt deel uit van de 
EMA Management board en neemt deel aan de ver-
gaderingen die worden georganiseerd in het kader 
van HMA. Dit moet toelaten de nationale strategie 
zoveel mogelijk in lijn te brengen met deze die op 
Europees niveau wordt uitgezet. Vanuit deze optiek 
nemen de verantwoordelijken voor de Afdelingen 
Communicatie en Kwaliteit, de Juridische Afdeling, de 
Eenheid Internationale Betrekkingen, en Coördinatie 
menselijk lichaamsmateriaal ook op regelmatige basis 
deel aan Europese vergaderingen die relevant zijn voor 
een efficiënt werken binnen het Europees kader voor 
wat hun competentiedomeinen betreft.

Vertegenwoordiging
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Een actuele versie van de vertegenwoordigers namens 
het fagg kunt u vinden op de fagg-website.

Nationaal

Een actueel overzicht van de fagg-commissies, overleg-
platformen georganiseerd door het fagg en de overleg-
platformen met overheidsdiensten en instellingen op 
bassi van een protocol kunt u op de fagg-website  
terugvinden.
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De wetgeving waarvan de opvolging, de toepassing en 
de controle tot de bevoegdheid van het fagg behoort 
kan via een link op de website (www.fagg.be) worden 
geconsulteerd. 
Voor de materies die onder zijn bevoegdheid vallen 
kan het fagg wetgeving aan de minister voorstellen. 
In 2015 werden de volgende wetten, koninklijke 
en ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt:

Wetten waaraan het fagg heeft meegewerkt
 •  Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalin-

gen inzake gezondheid (1).
 • Programmawet (I) van 26 december 2015.

Koninklijke en ministeriële besluiten
 •  Koninklijk besluit van 31 januari 2015 tot wijzi-

ging van het koninklijk besluit van 23 november 
2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van 
de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

 •  Koninklijk besluit van 3 februari 2015 houdende 
uitvoering van de wet van 15 december 2013 met 
betrekking tot medische hulpmiddelen.

 •  Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot toe-
kenning van een toelage voor het jaar 2015 aan 
het “antimicrobial consumption and resistance in 
animals”.

 •  Koninklijk besluit van 19 maart 2015 tot toeken-
ning van een toelage aan Farmaka vzw voor het 
jaar 2015.

 •  Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot erkenning 
van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van 
de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

 •  Koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot het regle-
menteren van producten die één of meer tetra-
hydrocannabinolen bevatten. 

 •  Koninklijk besluit van 2 juli 2015 tot wijziging 
van de bijlage bij de wet van 5 juli 1994 betref-
fende bloed en bloedderivaten van menselijke 
oorsprong.

 •  Ministerieel besluit van 14 juli 2015 houdende 
erkenning van deskundigen in toepassing van het 
koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling 
van de regels die toelaten de waarde van de over-
dracht der apotheken vast te stellen en toezicht 
uit te oefenen op deze overdracht.

 •  Koninklijk besluit van 25 november 2015 tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van 14 december 
2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en diergeneeskundig gebruik en het ko-
ninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de 
parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en de parallelle distributie van genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik.

 •  Koninklijk besluit van 25 november 2015 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 
1998 houdende regeling van sommige psychot-
rope stoffen en betreffende risicobeperking en 
therapeutisch advies.

 •  Koninklijk besluit 25 november 2015 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 31 december 1930 
houdende regeling van de slaapmiddelen en de 
verdovende middelen en betreffende risicobeper-
king en therapeutisch advies. 

 •  Koninklijk besluit van 18 december 2015 betref-
fende de toekenning van de subsidie 2013 aan 
ethische comités en tot toepassing van artikel 30 
van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten 
op de menselijke persoon. 

 •  Koninklijk besluit van 26 december 2015 be-
treffende de toekenning van een subsidie aan 
bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2015. 

 •  Verschillende ministeriële en koninklijke beslui-
ten houdende benoeming van de leden van de 
commissies en comités ingesteld bij het fagg.

Wetgeving
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Federaal agentschap voor geneesmidde-
len en gezondheidsproducten – fagg
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL

Algemeen telefoonnummer: +32 2 528 40 00  
(permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)
Algemeen faxnummer: +32 2 528 40 01
welcome@fagg.be
www.fagg.be
EORI-nummer BE0884579424

Secretariaat  
van de Administrateur-generaal
tel. + 32 2 528 40 05
fax + 32 2 528 40 03
management@fagg.be

Mediacontacten
tel. + 32 2 528 40 12
gsm + 32 495 23 71 69 (woordvoerder)
comm@fagg.be

Bewaking van de geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik
vig@fagg.be

Call Center
Marketing Authorisation
Procedures voor VHB van een  
geneesmiddel voor menselijk gebruik
tel. + 32 2 528 40 04
registration@fagg.be

Geneesmiddelen voor  
diergeneeskundig gebruik
infovet@fagg.be

Homeopathische geneesmiddelen
homeo@fagg.be

Informatie over geneesmiddelen  
en gezondheidsproducten
info.medicines@fagg.be

Inspectie en controle - Algemeen
inspection@fagg.be

Inspectie en controle -  
Afdeling Aflevering - Apotheken
pharmacy@fagg.be

Inspectie en controle - Afdeling Industrie
industry@fagg.be

Inspectie en controle -  
Speciale OnderzoeksEenheid
medicrime@fagg.be

Juridische Afdeling
ius@fagg.be

Kruidengeneesmiddelen
phyto@fagg.be

Medische hulpmiddelen
meddev@fagg.be

Menselijk lichaamsmateriaal (MLM)
mch-mlm@fagg.be

Onderzoek en Ontwikkeling (R&D)
ct.rd@fagg.be

Precursoren
drugprecursor@fagg.be

Producten in de “grijze zone”  
waarvan het statuut niet duidelijk is
borderline.hum@fagg.be
borderline.vet@fagg.be

Verdovende middelen en  
psychotrope stoffen
narcotics@fagg.be

Webmaster
webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-Technisch Advies 
(WTA)
sta@fagg.be

Rechtstreeks melden van bijwerkingen  
aan het fagg kan via de fiche op de website  
van het fagg of via patientinfo@fagg.be  
(link stuurt een e-mail).
Melden van klachten over onze  
dienstverlening kan via het onlineformulier  
via de www.fagg.be/nl/klachten.

Contact
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Lijst met een aantal definities  
en gebruikte afkortingen

ABGD Authentieke Bron van Genotificeerde Distributeurs

AMR Antimicrobial resistance – Antimicrobiële resistentie

API Active Pharmaceutical Ingredient – Werkzame stof of actief bestanddeel in geneesmiddelen

ASMF Active Substance Master File – Dossier dat enkel handelt over het actieve bestanddeel. Dit bestaat 
uit een open part en een closed part. Het open part kan deel uitmaken van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen of een wijziging ervan

ATMP Advanced Therapy Medicinal Product – Geneesmiddel voor geavanceerde therapie

BEMA Benchmarking of European Medicines Agencies – Benchmarking Europese 
geneesmiddelenautoriteiten

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

BWP Biologics Working Party

CAF Common Assessment Framework – Het CAF is een gemeenschappelijk Europees kwaliteitskader 
dat in de ganse publieke sector kan toegepast worden als een instrument om een 
organisatorische zelfevaluatie uit te voeren

CAPA Corrective and Preventive Action

CAT Committee for Advanced Therapies – Wetenschappelijke comité dat verantwoordelijk is 
voor de evaluatie van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie in Europa

CATT Commissie voor advies van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel

CBG-MEB College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – Medicines Evaluation Board. De Nederlandse 
geneesmiddelenautoriteit

CDDV Centrale Dienst voor Duitse Vertaling

CGH Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik – In 2015 werd het project van 
de vernieuwde Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of “Revisited GMC” 
opgestart. Dit hield een grondige herziening van de werking van de CGH in

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use – Wetenschappelijk comité dat aanvragen voor 
nieuwe geneesmiddelen voor menselijk gebruik in Europa, via de centrale procedure, beoordeelt

CIE Clinical Investigation and Evaluation

CKG Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

CMDh Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures, Human – 
Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik

CMED Committee of Medical Experts

CMS Concerned Member State – Betrokken lidstaat

COI Conflict of Interest – Belangenconflict

COMMnet Het netwerk voor communicatoren van de federale overheidsdiensten

COMPerMed Commission Personalised Medicine – Comité voor gepersonaliseerde geneeskunde

CP Centralised Procedure – Centrale procedure tot het verkrijgen van een vergunning voor het in 
de handel brengen van geneesmiddelen

CPP Certificates of Pharmaceutical Products – Product-specifieke certificaten

CRPS Complex regional pain syndrome – Complex regionaal pijnsyndroom, een chronische pijnsyndroom 
dat een ledemaat treft

CTA Clinical Trial Application – Dossier voor het verkrijgen van een vergunning voor een klinische proef

CU Compassionate Use – Het gebruik van geneesmiddelen zonder vergunning voor het in de handel 
brengen in schrijnende gevallen

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use – Wetenschappelijk comité dat aanvragen 
voor nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Europa, via de centrale procedure, 
beoordeelt.

DAG Diensten van de Administrateur-generaal

DCP Decentralised procedure – Decentrale procedure tot het verkrijgen van een vergunning voor het 
in de handel brengen

DIA Drug Information Association – Vereniging die informatie over geneesmiddelen verspreidt.

DG Directoraat-generaal

DMS Documentmanagementsysteem

DSUR Development Safety Update Report – Jaarlijks veiligheidsrapport in het kader van klinische 
proeven

EC Europese Commissie

EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau

ETA-ETR Early Temporary Authorisation – Early Temporary Reimbursement

EU Europese Unie

EUDAMED European Database on Medical Devices – Europese databank voor medische hulpmiddelen

fagg Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – Belgische 
geneesmiddelenautoriteit

FANC Federaal agentschap voor nucleaire controle

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FOD Federale Overheidsdienst

fte Fulltime equivalents – Voltijdse equivalent

GCP Good Clinical Practices – Goede klinische praktijken

GDP Good Distribution Practices – Goede distributiepraktijken

GMO Genetically Modified Organism – Genetisch gemodificeerde organismen

GMP Good Manufacturing Practices – Goede fabricagepraktijken

HCG Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

HGR Hoge Gezondheidsraad

HMA Heads of Medicines Agencies – Netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten



HTA Health Technology Assessment – Multidisciplinair onderzoek waarbij verschillende aspecten 
van een interventie in de gezondheidszorg worden geëvalueerd

ICH International Conference on Harmonisation – Internationale conferentie inzake harmonisering

IMP Investigational Medicinal Product – Een geneesmiddel voor onderzoek

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KM Knowledge Management – Kennisbeheer

MAH Marketing Authorisation Holder – VHB-houder

MeSeA Medicines e-Submission and e-Approval – Elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring  
van geneesmiddelendossiers

MLM Menselijk lichaamsmateriaal

MNP Medical Need Program – Medisch noodprogramma

MRL Maximale residulimiet – de maximale toegelaten concentratie van een actieve stof die 
de wachttijd of de periode die gerespecteerd moet worden tussen het toedienen van het 
geneesmiddel aan het dier en het slachten ervan voor consumptie bepaalt

MRP Mutual Recognition Procedure – Wederzijdse erkenningspocedure tot het verkrijgen van een VHB

NAT-bloedtesten Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

NP National Procedure – Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

PAC Post Approval Commitment – Verbintenis na goedkeuring

PAES Post–authorisation efficacy studies

PAR Public Assessment Report – Openbaar beoordelingsrapport

PASS Post–authorisation safety studies

PDCO Paediatric Committee – Wetenschappelijk comité dat paediatric investigation plans of 
het onderzoek voor het gebruik bij kinderen beoordeelt op Europees niveau

PEN Pre Export Notification

PLATO Planning Tool

PMH Plan Medische Hulpmiddelen

POTS Postural orthostatic tachycardia syndrome – Posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom. 
Een aandoening waarbij het hartritme op abnormale wijze omhoog gaat na het gaan zitten 
of opstaan, met symptomen zoals duizeligheid, flauwvallen en zwakte, en ook hoofdpijn, 
andere pijnen, misselijkheid en vermoeidheid

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – Risicobeoordelingscomité voor 
geneesmiddelenbewaking

PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

PSUSA Periodic Safety Update Single Assessement

R&D Research & Development – Onderzoek en ontwikkeling

RAS Rapid Alert System – Systeem van waarschuwingen en dringende informatieberichten inzake 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RMA  
(additional RMA)

Risk Minimisation Activities – Beoordelen en goedkeuren van bijkomende risicobeperkende 
activiteiten

RMP Risicomanagementplannen

RMS Reference Member State – Referentielidstaat

SAWP Scientific Advice Working Party – Wetenschappelijke advies werkgroep

SAWP-V Scientific Advice Working Party – Veterinary. Wetenschappelijke advies werkgroep voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

SIOPE European Society for Paediatric Oncology

SKP Samenvatting van de kenmerken van het product

SOE Speciale OnderzoeksEenheid

SOP Standard Operating Procedure – Een reeks geschreven werkinstructies

SPOC Single Point of contact – Contactpersoon

SQERT Scope-Quality-Effort-Risk-Time

STAMP Safe and Timely Access to Medicines for Patients

SWP Safety Working Party – Werkgroep inzake veiligheid

TAC Therapeutic Area Coordinator – Therapeutische klasse coördinator

TDMI Traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables – Traceerbaarheid van implanteerbare medische 
hulpmiddelen

TQM Total Quality Management

UMN Unmet Medical Need – Onvervulde medische behoeftes – Snellere toegang tot innovatie 
voor onvervulde medische behoeftes met terugbetaling van moleculen waarvan de 
vergunningsprocedure lopende is in functie van het therapeutisch belang, mogelijkheid tot 
toegang voor een terugbetaling buiten indicatie

Variaties IA Type IA-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die slechts minimaal effect of überhaupt geen 
effect hebben op de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het geneesmiddel

Variaties IB Type IB–variaties zijn alle wijzigingen aan een VHB die niet als type IA-variatie, type II variatie of 
als line-extension zijn gedefinieerd, en die geen significant effect kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of werkzaamheid van het geneesmiddel

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Vrijwillige harmonisatieprocedure

VWP Vaccines Working Party

WGCP Working Group of Communication Professionals – Internationale werkgroep van 
communicatieverantwoordelijken

WGEO Working Group Enforcement Officers – Werkgroep voor overleg aangaande de strijd tegen 
de farmaceutische criminaliteit

WHO World Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie

WIV Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies

ZBB Zero Based Budgeting
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