
FAGG Retributies & heffingen – GENEESMIDDELENCONTROLE en OPDRACHTEN FAGG – Bijdrage per verpakking 
en bijdrage per vergunning 
 

Verschuldigd door 
A. Vergunninghouders humane en diergeneeskundige geneesmiddelen, inclusief parallelinvoer, exclusief homeopathische geneesmiddelen. 
B. Officina-apothekers, ziekenhuisapothekers en dierenartsen-depothouders. [wordt in de praktijk betaald door de groothandelaars en groothandelaars-verdelers] 
C. Groothandelaars en groothandelaars-verdelers. 

 

Wettelijke basis 
1. Wet van 12 augustus 2000 voor de financiering van de controle op de geneesmiddelen en van de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de Wet van 25 maart 1964 op de 

geneesmiddelen. 
2. Wet houdende de wijziging van de Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het FAGG en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de financiering 

van het FAGG. 

 

Bedragen toepasbaar vanaf 1 januari 2023 –  aangifte verkochte verpakkingen 2022 

   periodiciteit wachten op 
betalingsverzoek ? 

 Vergunninghouders humane en diergeneeskundige geneesmiddelen, inclusief parallelinvoer  
− per gecommercialiseerde verpakking 

o geneesmiddelen onder voorschrift [II.6] 
o geneesmiddelen zonder voorschrift [II.7] 

− per vergunning 
o humane geneesmiddelen, inclusief parallelinvoer [III.1 en III.3] 

 positie 1 in Medicinal Product Group 
 overige posities 

o diergeneeskundige geneesmiddelen [III.2] 

  
  
  0,04552 €  

0,01966 € 
 
 

725,72 € 
465,88 € 
801,65 € 

 
 
 rekening 2 
 rekening 2 
 
 
 rekening 3 
 rekening 3  
 rekening 3 

 
 

jaarlijks 
jaarlijks 

 
 

jaarlijks 
jaarlijks 
jaarlijks 

 
 

ja 
ja 
 
 

ja 
ja 
ja 

 Officina-apothekers en ziekenhuisapothekers : 
per aangekochte verpakking 

o financiering controle geneesmiddelen door Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) [II.2] 
o financiering opdrachten FAGG [II.1] 

 
0,03310 € 
0,02032 € 
0,01278 € 

 
 
  rekening 1 
  rekening 2 

 
 

per trimester 
per trimester 

 
 

nee 
nee 

Dierenartsen-depothouders : 
per aangekochte verpakking 

o financiering controle geneesmiddelen door Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) [II.4] 
o financiering opdrachten FAGG [II.3] 

 
0,13709 € 
0,02032 € 
0,11677 € 

 
 
  rekening 1 
  rekening 2 

 
 

per trimester 
per trimester 

 
 

nee 
nee 

 Groothandelaars en groothandelaars-verdelers : 
per verdeelde verpakking [II.5] 

 
0,00200 € 

 
  rekening 2  

 
jaarlijks 

 
ja 

Inspectie indien aangifte ontbreekt, laattijdig gebeurt of manifest onjuist is  
(per inspecteur per dag ter plaatse en/of vanop afstand) 3.767,57 €  rekening 2 ad hoc ja 



Betaling 
Deze bedragen moeten (na ontvangst van ons betalingsverzoek) gestort worden op de rekeningen van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  

 
 

        
 
 
      Mededeling : de gestructureerde mededeling die u ontvangt bij het betalingsverzoek 

Rekening 1 : 679-0021946-24 
       IBAN code : BE81 6790 0219 4624 
       BIC/Swift code : PCHQBEBB 

Rekening 2 : 679-0001549-94 
       IBAN code : BE87 6790 0015 4994 
       BIC/Swift code : PCHQBEBB 

Rekening 3 : 679-0001548-93 
       IBAN code : BE98 6790 0015 4893 
       BIC/Swift code : PCHQBEBB 


