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Aangifte van het aantal op de Belgische markt verdeelde verpakkingen van 
geneesmiddelen (financieringswet van het FAGG - artikel 17, paragraaf 4): 
nieuwe indieningswijze via webapplicatie en nieuwe limietdatum van 31 augustus 2020 
 
Geachte heer 
Geachte mevrouw 
 
Artikel 17, paragraaf 4 van de wet van 11 maart 2018 (financiering van het FAGG), verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 26 maart 2018, regelt de jaarlijkse bijdragen op verpakkingen van 
geneesmiddelen ter financiering van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten. 
 
Voor het jaar 2020 moet iedere groothandelaar van geneesmiddelen uiterlijk op 30 april 2020 een 
aangifte doen van het aantal verpakkingen (inclusief gratis stalen) die in 2019 op de Belgische markt 
verdeeld werden, met uitzondering van de verpakkingen van de geneesmiddelen waarvoor de 
groothandelaar tevens VHB-houder is. 
 
Belangrijke informatie 
Om de registratie en de verwerking van de aangiften te vergemakkelijken zal de aangifte vanaf 2020 via 
een webapplicatie gebeuren en niet meer via e-mail of per post.  Het FAGG ontwikkelt en test deze 
webapplicatie en voorziet de ingebruikname op 25 juni 2020. 
 
Elke bijdrage-plichtige zal hierover een e-mail of brief ontvangen met inloggegevens en instructies. 
Het FAGG vraagt u om geen aangiften meer in te dienen via e-mail of per post. 
 
Omdat de webapplicatie pas op 25 juni 2020 operationeel zal zijn, vervalt de deadline van 30 april 2020.  
De nieuwe uiterste indieningsdatum voor de aangifte is 31 augustus 2020. 
 
 
Het bedrag en de wijze van betaling zal u later van het FAGG ontvangen. 
 
Als u uiterlijk op 31 augustus 2020 geen aangifte indient, dan kan het FAGG de bijdrage ambtshalve 
vaststellen en zijn bijkomende sancties mogelijk. De financieringswet van 11 maart 2018 voorziet dit in 
artikel 17 en artikel 41. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan deze brief zult besteden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Afdeling Budget en Beheerscontrole 
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