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Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
(fagg) is een federale overheidsinstelling die ten dienste staat van alle 
stakeholders. Het fagg behandelt hen als klanten onder andere door naar 
hen te luisteren en hun vragen te beantwoorden. Dit houdt onder meer in 
dat het fagg heel wat verplichtingen vervult zoals openbaarheid van bestuur 
en toegankelijkheid van het gebouw.
Daarnaast heeft het agentschap, net als elke andere organisatie, nog een 
reeks criteria en normen voor openingsuren, behandeling van aanvragen en 
informatieverstrekking.

Met dit klantencharter engageren wij ons om goede relaties met onze 
klanten en de kwaliteit van onze dienstverlening te verzekeren.
Omdat u als klant rechten maar ook plichten hebt, doen wij hiermee 
tegelijkertijd een beroep op uw medewerking.

Wij willen voor alle burgers en patiënten het aanspreekpunt en de 
referentie zijn voor alles wat te maken heeft met geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten, want uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
zijn onze zorg.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal
 

Klantencharter van het fagg 2016 2



Wie zijn we?

Historiek
Het fagg is opgericht bij wet van 20 juli 2006.
Het fagg is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid, 
ingedeeld in categorie A, in de zin van de wet van 16 maart 1954 
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Onze 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 diergeneeskundig 

gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen, 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, weefsels en cellen, die eveneens 

gedefinieerd zijn als gezondheidsproducten.”*

* Gebaseerd op de wet van 20 juli 2006 (B.S. 8 september 2006) over de oprichting
   en de werking van het fagg.

Onze visie
Omdat we hen toegang geven tot veilige, kwalitatieve en doeltreffende 
producten en constant toezicht uitoefenen op de markt van de 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten, zien Belgische patiënten 
en Belgische eigenaars of houders van dieren ons agentschap als 
toonaangevende referentie in deze domeinen.

Ze erkennen ons agentschap als een integere en verantwoordelijke speler 
die bekommerd is om zijn onafhankelijkheid en doeltreffend is in zijn 
beheer, door steeds op zoek te gaan naar de beste expertise en door de 
dialoog aan te gaan met alle partners in ons land en met de bevoegde 
instanties op Europees of mondiaal vlak.
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Onze rol
In België staat het fagg als bevoegde overheid in voor het verzekeren 
van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen en hulpstukken, 
grondstoffen, bloed en zijn bestanddelen van menselijke oorsprong, 
menselijk lichaamsmateriaal), voor zowel menselijk als diergeneeskundig 
gebruik, in klinische ontwikkeling en op de markt.

Het fagg werkt samen met de academische wereld, de farmaceutische 
en andere betrokken industrie, de gezondheidszorgbeoefenaars en 
andere nationale, Europese en mondiale instanties en de politieke 
verantwoordelijken, om de bevolking te voorzien van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten die zij nodig heeft en om de patiënten of burgers te 
helpen bij een goed gebruik ervan.

Onze waarden
De waarden die leven binnen het fagg zijn zorgvuldig gekozen en vormen 
de leidraad doorheen onze dagelijkse activiteiten:

Integriteit
 • door op een eerlijke en transparante manier te werken;
 • door wantoestanden te herkennen en deze te verhelpen;
 • door onszelf uit te dagen om elke dag weer een voorbeeld te zijn.

Engagement
 • door ons op onze taken toe te leggen;
 • door te streven naar steeds betere competenties;
 • door onze verantwoordelijkheid op te nemen.

Aanpassingsvermogen
 • door onze doelstellingen na te streven rekening houdend met de 

veranderende context;
 • door aandacht te hebben voor de evoluties in onze 

bevoegdheidsdomeinen;
 • door open te staan voor verandering en hier op te reageren.

Teamspirit
 • door ons solidair op te stellen en ons verbonden te voelen in het 

gemeenschappelijk belang van de volksgezondheid;
 • door collega’s met raad en daad bij te staan;
 • door wederzijdse hulp en welwillendheid te tonen.

Deze waarden zijn vertaald in zes doelstellingen
1. Vervullen van de activiteiten op een professionele manier.
2. Ontwikkelen van partnerships met de gezondheidssector.
3. Optimaal informeren.
4. Ontwikkelen van de transversaliteit binnen het fagg.
5. Versterken van een cultuur van lerende organisatie.
6. Ontwikkelen van de naambekendheid van het fagg op nationaal, 

Europees en mondiaal niveau.
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Met deze zes grote doelstellingen, die de rode draad van onze strategie voor 
de jaren 2014 tot 2018 vormen, kan een referentiekader en een hefboom 
voor de evolutie en prestaties van onze organisatie worden ingevoerd voor 
de komende jaren. Het gaat hierbij om zes levende dimensies die verder 
vorm zullen krijgen via de initiatieven en projecten van de hele organisatie 
en dit om optimaal te kunnen inspelen op de evolutie van de verschillende 
verwachtingen.

Onze partners
Gezien de diversiteit van de domeinen waarvoor ons agentschap bevoegd 
is, moeten de verschillende technische en wetenschappelijke expertises 
aanwezig zijn, en zowel intern als extern worden geconsolideerd.
Dit moet via strikt omlijnde, transparante en veilige 
samenwerkingsverbanden. Deze context verklaart dan ook de absolute 
noodzaak van samenwerkingsverbanden tussen bevoegde instanties 
onderling, zowel nationaal als Europees, of zelfs op wereldvlak.

De versterking en uitbreiding van de interactiemechanismen met onze 
partners is een van de grote verworvenheden sinds de oprichting 
van het fagg. Onze partners zijn inderdaad talrijk: patiënten, 
gezondheidszorgbeoefenaars, de academische wereld, industrie, bevoegde 
autoriteiten (administraties), en politiek verantwoordelijken van de lidstaten 
en van de Europese instellingen.

Gezien zijn rol in de bescherming van de volksgezondheid acht het fagg 
het noodzakelijk om een oprechte, open en constructieve dialoog te voeren 
met al zijn partners, niet alleen binnen de officiële instellingen zoals 
het Raadgevend comité, maar ook via de overlegplatformen of andere 
structuren die een ideaal kader bieden voor een dergelijke dialoog.

Het fagg werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere 
bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de burgers 
van het rationele gebruik van de voor hen noodzakelijke geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten te verzekeren.
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Onze producten en diensten
Het fagg is de bevoegde instantie in de domeinen die raken aan 
de verschillende fases van de levenscyclus van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.
Onze kernactiviteiten zijn van toepassing op alle geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en 
kunnen opgedeeld worden in vier domeinen.

Vanuit onze expertise advies geven aan al onze partners:
 • de nationale, Europese en mondiale instanties;
 • de politiek verantwoordelijken zoals het parlement of de bevoegde 

minister;
 • de academische wereld;
 • de betrokken industrie;
 • de gezondheidszorgbeoefenaars;
 • de pers;
 • de patiënt of burger die meer informatie wenst.

Officiële documenten afleveren zoals vergunningen, goedkeuringen, 
certificaten. Bijvoorbeeld:
 • een goedkeuring van een klinische proef;
 • een vergunning voor het in de handel brengen (VHB);
 • een vergunning voor parallelinvoer;
 • de standaardisering van een magistrale bereiding en de goedkeuring 

van een monografie;
 • de vergunning van een grondstof voor de bereiding van geneesmiddelen 

in de apotheek;
 • een aanmeldingsnummer of exportcertificaat;
 • de goedkeuring van reclame voor het publiek en visa voor 

wetenschappelijke manifestaties;
 • een vergunning voor de productie en de invoer (MIA) of voor de 

groothandelsdistributie (WDA);
 • een certificaat voor een farmaceutisch product;
 • een vergunning voor de vestiging, overplaatsing of registratie van een 

voor het publiek opengestelde apotheek;
 • een vergunning voor bepaalde activiteiten of voor de in- of uitvoer van 

verdovende middelen, psychotropen of drugsprecursoren;
 • een erkenning als instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.
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De kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid bewaken door:
 • meldingen van vermoedelijke bijwerkingen en incidenten met 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten op te volgen, te evalueren en 
de nodige corrigerende maatregelen te voorzien;

 • controleactiviteiten en bevragingen naar de tevredenheid te voeren;
 • inspecties en controles uit te voeren;
 • het meldsysteem van kwaliteitsproblemen met geneesmiddelen op te 

volgen.

Sancties nemen zoals:
 • een administratieve boete opleggen;
 • de officiële documenten terugtrekken of aanpassen;
 • een gezondheidsmaatregel nemen; 
 • een verbod instellen.

Het fagg zorgt er ook voor dat …
alle patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars op ieder moment toegang 
hebben tot objectieve, correcte, volledige en transparante informatie zodat 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten op een goede manier gebruikt 
worden.

 • Iedereen kan zien welke geneesmiddelen in België vergund zijn en kan 
de actuele bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken van het 
product van alle gecommercialiseerde geneesmiddelen raadplegen.

 • De bevolking wordt gesensibiliseerd via informatieve campagnes 
over geneesmiddelen en gezondheidsproducten met tips om de 
gezondheid te beschermen en om te helpen bij een goed gebruik van 
geneesmiddelen in het algemeen en bij kinderen in het bijzonder.

 • U kan inschrijven voor onze nieuwsbrieven, zodat u op de hoogte blijft 
van nieuwe publicaties of wijzigingen op onze website.

Onze beloften
 • Wij willen vanuit onze expertise advies geven aan al onze partners.
 • Wij bezorgen u officiële documenten.
 • Wij willen de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten bewaken.
 • Wij nemen de nodige sancties wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 • Wij willen aan u als patiënt/gezondheidszorgbeoefenaar 

op ieder moment toegang geven tot objectieve, correcte, 
volledige en transparante informatie zodat geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten op een goede manier gebruikt worden.

 • Wij leren uw interesses en uw bezorgdheden grondig kennen en 
luisteren naar u. In wederzijds vertrouwen, willen wij u passend 
adviseren.
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Onze verbintenissen voor een kwaliteitsvolle 
dienstverlening en kwaliteitsvolle producten
 • Wij staan u vriendelijk, deskundig en volledig te woord.
 • Wij doen al het mogelijke om u correct en snel te helpen. 
 • Wij nemen deel aan verschillende symposia en zijn aanwezig op diverse 

beurzen.
 • Het onthaal van het fagg garandeert permanentie van 8.00 tot 17.00 uur.
 • In reactie op uw brief of e-mail garanderen wij u binnen de 14 werkdagen 

een ontvangstbevestiging op uw vraag. 
 • Mocht uw vraag niet bij de juiste dienst aankomen, dan zullen wij deze 

naar de juiste dienst doorverwijzen.
 • Mocht uw vraag niet voor ons bestemd zijn, dan zullen wij u doorverwijzen 

naar de bevoegde overheid.
 • Al de ontvangen informatie wordt als confidentieel beschouwd. We 

respecteren de deontologische plichten van alle federale ambtenaren.
 • De dossiers worden op een onpartijdige, loyale en professionele wijze 

behandeld. Wij beschikken over een procedure om belangenconflicten te 
vermijden bij de behandeling van alle dossiers.

 • Alle beslissingen worden schriftelijk meegedeeld.
 • Uw mening is voor ons gratis advies. U kunt uw mening of advies 

schriftelijk melden via welcome@fagg.be.
 • Wij waken over de goede werking van ons agentschap.
 • Wij beheersen en evalueren onze activiteiten en onze processen op een 

transparante en gedocumenteerde manier.
 • Voor diverse diensten en informatie kan u terecht op onze website.
 • De te volgen procedures zijn duidelijk omschreven en voor iedereen 

beschikbaar op onze website.
 • Om uw wensen beter te kennen, voeren wij bevragingen uit naar de 

tevredenheid van onze klanten.
 • Tijdens de jaarlijkse analyse van ons kwaliteitssysteem zal de naleving van 

de in dit charter opgenomen bepalingen opgevolgd worden; wanneer nodig 
wordt het charter bijgewerkt.

Een klacht over onze prestaties?
Het indienen van een klacht kan gebeuren per brief, per e-mail of door gebruik 
van ons klachtenformulier op onze website:  
http://www.fagg-afmps.be/nl/Klachten/.
Klachten worden afgehandeld binnen de dertig werkdagen, zo niet krijgt u een 
tussentijds bericht.

Een folder met wat meer uitleg over de manier waarop klachten behandeld 
worden is op aanvraag steeds verkrijgbaar.

Een klacht over onze dienstverlening zien wij als een verbeteropportuniteit. 
U ontvangt steeds een reactie op uw klacht. Klachten worden zoveel mogelijk 
gecentraliseerd afgehandeld om een goede registratie en analyse mogelijk te 
maken.
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Nazorg van onze prestaties
 • De nazorg maakt deel uit van onze producten en diensten, in het 

bijzonder de marktbewaking en het uitvoeren van sancties.
 • Wij houden regelmatig bevragingen naar de tevredenheid van onze 

klanten die ons toelaten om nog beter aan uw wensen te voldoen.
 • Jaarlijks verspreiden wij een jaarverslag dat ook op onze website kan 

worden geraadpleegd.

Uw plichten
 • Als partner van het fagg voorziet u ons van correcte en volledige 

informatie in het naleven van de wettelijke en reglementaire 
bepalingen.

 • U bezorgt ons de gevraagde informatie binnen de gestelde termijnen. 
Dit is in de eerste plaats in uw eigen belang.

 • Voor het algemeen belang en in het belang van de volksgezondheid 
toont u integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid tegen 
fraude en misleiding.

 • Binnen de platformen en andere overleg- of adviesorganen, werkt u 
doeltreffend en efficiënt mee aan de realisatie van de missie van het 
fagg.
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Contact, website en bereikbaarheid van ons 
agentschap
Hebt u vragen? Dan proberen wij u vriendelijk, deskundig en volledig te 
woord te staan en doen wij al het mogelijke om u correct en snel te helpen.

Stuur uw vraag naar één enkel e-mailadres van het fagg zodat wij deze zo 
efficiënt mogelijk kunnen behandelen.
Voor specifieke vragen betreffende uw dossier raden wij u aan deze per mail 
naar de dossierbeheerder sturen. De dossierbeheerder zal uw vragen zo 
snel mogelijk beantwoorden.
Als u niet weet welke dienst bevoegd is, stuur uw vraag dan enkel naar het 
algemene e-mailadres van het fagg: welcome@fagg-afmps.be. Uw vraag 
wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Alle informatie die wij ontvangen, wordt als confidentieel beschouwd. Het 
fagg-personeel is onderworpen aan de deontologische plichten van alle 
ambtenaren en er wordt hen formeel gevraagd een jaarlijkse verklaring 
betreffende directe en indirecte belangen en betreffende de verplichting tot 
geheimhouding te ondertekenen.

U komt met het openbaar vervoer tot het station Brussel-Zuid
www.mivb.be
www.delijn.be
www.infotec.be
www.belgianrail.be

U komt met de wagen
Er is parkeergelegenheid bij Q-Park Zuidstation op het niveau – 6 (ingang 
Frankrijkstraat 40 of via het Victor Hortaplein te 1060 Brussel).

U neemt een ticket aan de ingang van de parking en rijdt door tot het 
niveau – 4.
Daar voert u uw ticket in aan de slagboom en u rijdt verder naar het 
niveau – 6.
De validatie van uw ticket is enkel geldig als u op het niveau – 6 parkeert.
Neem de lift naar het niveau 0 en u komt uit op het Victor Hortaplein. 

Laat uw ticket niet in de wagen liggen! U moet het aan het onthaal van het 
gebouw Eurostation II laten valideren bij het verlaten van het gebouw voor 
u terug naar de parking gaat.
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Mediacontacten
Ann Eeckhout, woordvoerder van 
het fagg en verantwoordelijke van 
de Afdeling Communicatie
tel. + 32 2 528 40 12
gsm + 32 495 23 71 69
comm@fagg.be

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

Callcenter Marketing 
Authorisations
Procedures voor VHB (vergunning 
voor het in de handel brengen) 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
Afdeling Aflevering - Apotheken
pharmacy@fagg.be

Inspectie en controle
Afdeling Industrie
industry@fagg.be

Inspectie en controle
Speciale OnderzoeksEenheid
medicrime@fagg.be 

Inspectie en controle
Algemeen
inspection@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 
psychotropen
narcotics@fagg.be 

Webmaster
webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-technisch/
regulator advies – WTA
sta@fagg.be

Rechtstreeks melden van 
bijwerkingen aan het fagg kan via 
de fiche op de website  
patientinfo@fagg.be.



Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, 
onze zorg

Federaal agentschap voor geneesmiddelen 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, Xavier De Cuyper
tel. + 32 2 528 40 05
fax + 32 2 528 40 03
management@fagg.be
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