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Terugsturen PER AANGETEKENDE ZENDING naar:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie  afdeling Vergunningen  team Verdovende Middelen
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

of

Terugsturen PER EMAIL naar: narcotics@fagg.be
Enkel wanneer voorzien van de correcte gekwalificeerde elektronischeDG Inspectie/afdeling Vergunningen/cel Speciaal
handtekeningen (GEEN SCAN).Gereglementeerde Stoffen/team Verdovende Middelen

AANVRAAGFORMULIER EINDGEBRUIKERSVERG NNING VERDOVENDE MIDDELEN EN/OF
PSYCHOTROPE STOFFEN VOOR PROFESSIONELE/EDUCATIEVE DOELEINDEN

(BEWARING VAN EEN DRUGSKOFFER - POLITIE/DOUANEBEAMBTEN)
Volgens art. 11 van het koninklijk besluit van 26.09.2017 houdende regeling van verdovende middelen en/of psychotrope

stoffen

Ondernemingsnummer: BE 0884 579 424 1 | 2 V_11.2021

☐

☐

HERNIEUWING     ☐    WIJZIGING

NIEUWE AANVRAAG

VAN VERGUNNING NUMMER:

1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER:

Gegevens over de instantie waarvoor de aanvrager werkt:

Naam instantie 
(bv. Politiezone, 
douaneafdeling,…):

Adres:

Telefoon:

Persoonsgegevens van de aanvrager: (persoon die effectief de drugskoffer zal bewaren, de 
vergunning is persoonlijk en een delegatie naar derden is NIET mogelijk)

Naam:

Voornaam:

Titel/graad:

Woonplaats* (enkel invullen 
wanneer de stoffen daar tijdelijk 
aanwezig kunnen zijn):

Rijksregisternummer:

Telefoon:

E-mail (professioneel):

Handtekening:

Plaats van bewaring (aanduiden wat past)

☐ administratieve zetel van de instantie (adres zoals hierboven vermeld)

☐ woonplaats*

☐ andere concrete werkplaats, namelijk:

Adres:

Telefoon:

mailto:narcotics@fagg.be


Praktische inlichtingen

• Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier terugsturen:

1. PER AANGETEKENDE ZENDING, enkel wanneer het originele formulier is getekend (geen
kopie of scan) naar:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie  afdeling Vergunningen  team Verdovende Middelen
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

2. PER (dienst)E-MAIL, enkel wanneer het formulier, NADAT het volledig is ingevuld, voorzien
is van ALLE nodige geavanceerde elektronische handtekeningen (via identiteitskaart!)
naar: narcotics@fagg.be
De handtekening kan worden toegevoegd door dubbel te klikken op het veld van de handtekening.
Na het toevoegen van de handtekeningen mag het formulier niet meer worden gewijzigd. Gelieve
dus het formulier volledig in te vullen voor het toevoegen van de handtekeningen. Wordt het
formulier toch nog gewijzigd, dan moeten alle handtekeningen opnieuw worden toegevoegd.

BELANGRIJK:
Een onvolledige, onjuiste of slordig ingevulde aanvraag kan leiden tot onontvankelijkheid.

fagg 2 | 2 V_11.2021

2. ACTIVITEITEN

☒

☒

☒

Bezit

Aanschaffen (verkrijgen)

Vervoer (wanneer eventueel verplaatsingen gebeuren met de stoffen)

3. SUBSTANTIES en GEBRUIK (voor een overzicht, zie Excel fiche op de FAGG-website)

STOFFEN

Politie/douanebeambten komen beroepshalve in contact met alle geviseerde stoffen, bijgevolg is dit een 
aanvraag voor ALLE stoffen opgelijst in bijlage I, II, III, IV in het bovenvermelde koninklijke besluit.

REDEN aanvraag vergunning (aanduiden wat past):

☐

☐

☐

Bezit van een drugskoffer voor didactische doeleinden

Bezit van een drugskoffer voor de opleiding van een speurhond

Andere reden namelijk:

4. ONDERTEKENING door de korpschef of directeur voor akkoord met de inhoud van dit 
volledig ingevulde formulier

Naam:

Functie:

Handtekening: Datum:

https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/speciaal_gereglementeerde_stoffen/verdovende_middelen_psychotropen/wetgeving_substanties
mailto:narcotics@fagg.be
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