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Woord van de administrateur-generaal

Beste lezer 

De gezondheidssituatie heeft ervoor gezorgd dat 2020 een jaar vol ongeziene uitdagingen was, niet
alleen voor het FAGG, maar voor iedereen. De COVID-19-gezondheidscrisis kreeg op alle vlakken
prioriteit. Het FAGG heeft verschillende rollen moeten opnemen die tot voor kort niet tot het
takkenpakket behoorden … zonder daarbij de dringende dossiers uit het oog te verliezen. Dat heeft
ongetwijfeld een impact gehad op onze manier van werken, op het budget en op het personeel. Onze
diensten hebben zich in allerijl moeten reorganiseren met maar één doel voor ogen: er alles aan doen 
om levens te redden.

Dat uitzonderlijke jaar heeft dan ook een uitzonderlijk jaarverslag opgeleverd. We hebben beslist om 
een volledig, maar verre van exhaustief hoofdstuk te wijden aan de inspanningen die in het kader van
COVID-19 zijn geleverd. Het bestaat uit enkele interviews met onze medewerkers die rechtstreeks bij 
het beheer van de crisis betrokken waren. Het was voor ons een uitgemaakte zaak om dit hoofdstuk 
over de rol van het FAGG in de COVID-19-crisis te schrijven, hoewel dat extra werk betekende en dit 
jaarverslag daardoor later dan gewoonlijk is gepubliceerd. We wilden immers niet alleen het werk 
van het FAGG en van onze externe partners in de schijnwerpers plaatsen, maar ook alle individuele 
inspanningen die de medewerkers van het agentschap gedurende deze lange en moeilijke crisis hebben 
geleverd. Die gesprekken worden vergezeld van een tijdlijn waarmee we terugblikken op het werk  
dat het agentschap in 2020 heeft verzet.

Naar goede gewoonte en in alle transparantie vindt u hier ook de cijfers en 
resultaten 2020 van al onze
diensten en activiteiten in dit nieuwe jaarverslag. Maar ook met tal van 
nieuwigheden, stijgende en
dalende trends en bijzondere aandachtspunten die we graag per dienst 
verduidelijken.
Bij het lezen van al die verwezenlijkingen zou ik iedereen, zowel de 
medewerkers van het FAGG als de externe partners, enorm oprecht willen 
bedanken voor jullie tomeloze inzet ten aanzien van de activiteiten van het 
agentschap. In dit afmattend 2020 heeft iedereen zich meer dan ooit ten 
dienste van onze medeburgers ingezet, soms zelfs ten koste van hun eigen 
privéleven. Alleen samen hebben we deze resultaten kunnen behalen en 
alleen samen zijn we klaar voor nieuwe uitdagingen. Ik twijfel er dan ook
niet aan dat onze constructieve en vruchtbare samenwerking ook de 
komende jaren zal worden voortgezet.

Veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
administrateur-generaal van het FAGG





Interactieve tijdlijn van de coronacrisis 
Het FAGG en de strijd tegen COVID-19 in 2020

Volledige tijdlijn

De miljoenenstad Wuhan in
China gaat in lockdown.

Eerste nieuwsbericht over
COVID-19 op de FAGGwebsite

Eerste besmetting in België. Eerste sterfgeval door
corona in België.
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Getuigenissen vanop het terrein
De strijd tegen illegale praktijken

Essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aankopen

De mondmaskers

Het tekort aan medische hulpmiddelen

De goedkeuring van vaccins

Onderzoek en ontwikkeling op volle snelheid

De testen

De distributie van vaccins

De veiligheid van vaccins en geneesmiddelen

Het beheer van de crisis

Zuurstof
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De bestrijding van COVID-19: een internationale aanpak
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PersoPoint

Het FAGG sluit aan bij PersoPoint, het
secretariaat voor personeels- en 
loonadministratie van de federale overheid.

Redesign en verhuis

Redesign is het project voor de hervorming 
van de gezondheidszorgadministraties in 
België.

Brexit 

Het FAGG zoekt actief mee naar 
gemeenschappelijke oplossingen voor de 
Brexit.
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Interactieve tijdlijn
Het FAGG en de strijd tegen COVID-19 in 2020

Eerste sterfgeval door corona in België.

Eerste nieuwsbericht over COVID-19 op de FAGG-website:
Coronavirus: geen tekort aan geneesmiddelen, het FAGG volgt
situatie op de voet.

De miljoenenstad Wuhan in China gaat in lockdown.
23 januari

Eerste besmetting in België.3 februari

10 maart

4 maart

De Wereldgezondheidsorganisatie verklaart dat het nu om 
een pandemie gaat. 11 maart

Gezien de coronamaatregelen laat het FAGG elektronische
indiening van dossiers toe en mogen geneesmiddelen uit 
klinisch onderzoek rechtstreeks aan de deelnemers van de 
proeven worden bezorgd.

14 maart

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_geen_tekort_aan_geneesmiddelen_het_fagg_volgt_situatie_op_de_voet
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_geen_tekort_aan_geneesmiddelen_het_fagg_volgt_situatie_op_de_voet
https://www.fagg.be/nl/news/covid_19_elektronische_indiening_van_dossiers
https://www.fagg.be/nl/news/covid_19_elektronische_indiening_van_dossiers
https://www.fagg.be/nl/news/richtlijn_voor_rechtstreekse_aflevering_van_geneesmiddel_aan_patient_in_klinisch_proef
https://www.fagg.be/nl/news/richtlijn_voor_rechtstreekse_aflevering_van_geneesmiddel_aan_patient_in_klinisch_proef


Een werkgroep werkt onmiddellijke oplossingen uit 
voor schaarste aan beschermingsmiddelen en medische 
apparatuur.

16 maart

België gaat in lockdown.18 maart

Het FAGG beperkt de aflevering van paracetamol tot één doos 
per patiënt om hamstergedrag tegen te gaan.19 maart

FAGG-inspecteurs nemen postpakketten met namaak en 
andere illegale geneesmiddelen tegen COVID-19 in beslag. 25 maart

Het FAGG geeft richtlijnen om de conformiteit en geschiktheid 
van chirurgische mondmaskers na te gaan.30 maart

Het FAGG neemt maatregelen om de continuïteit van de
behandeling van chronische patiënten te garanderen. 18 maart

Het FAGG neemt maatregelen om tekorten voor essentiële
geneesmiddelen te vermijden. Deze maatregelen zullen in de 
loop van 2020 verder worden verfijnd en hernieuwd.

2 april

https://www.fagg.be/nl/news/een_werkgroep_taskforce_moet_onmiddellijke_oplossingen_uitwerken_voor_schaarste_aan
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_hamster_geen_geneesmiddelen
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_fagg_neemt_postpakketten_met_namaak_en_andere_illegale_geneesmiddelen_tegen_covid
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_fagg_neemt_postpakketten_met_namaak_en_andere_illegale_geneesmiddelen_tegen_covid
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_richtlijnen_om_de_conformiteit_en_geschiktheid_van_chirurgische_mondmaskers_na_te
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_richtlijnen_om_de_conformiteit_en_geschiktheid_van_chirurgische_mondmaskers_na_te
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_het_fagg_neemt_maatregelen_om_de_continuiteit_van_de_behandeling_van_chronische
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_details_van_de_maatregelen_die_het_fagg_heeft_genomen_om_tekorten_aan
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_details_van_de_maatregelen_die_het_fagg_heeft_genomen_om_tekorten_aan


Omwille van de verhoogde nood aan zuurstof voor patiënten 
met ademhalingsproblemen neemt het FAGG samen met de 
betrokken stakeholders maatregelen om de bevoorrading van 
zuurstof te blijven garanderen.

10 avril

Het FAGG werkt met een vereenvoudigd testprotocol dat
bepaalde chirurgische mondmaskers toch toelaat tijdens de
huidige COVID-19-crisis.

14 avril

Het FAGG waarschuwt voor bijwerkingen bij het gebruik van
(hydyroxy)chloroquine.

24 avril

Het FAGG blijft zich dynamisch en pragmatisch opstellen 
tijdens de pandemie, bijvoorbeeld voor het Alternatief Test 
Protocol voor mondmaskers, het beheer van klinische proeven 
of testen voor COVID-19.

29 avril

Piek van de besmettingen tijdens de eerste golf. 15 april

Het FAGG blijft essentiële geneesmiddelen leveren voor de
intensieve zorgen en houdt de ziekenhuizen dagelijks op de
hoogte.

15 avril

Met een omzendbrief biedt het FAGG meer mogelijkheden 
aan ziekenhuizen aan zodat die zelf medische hulpmiddelen 
en hun hulpstukken kunnen (laten) fabriceren of producten 
laten hergebruiken.

9 avril

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_maatregelen_van_het_fagg_en_de_betrokken_stakeholders_om_de_bevoorrading_van
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_maatregelen_van_het_fagg_en_de_betrokken_stakeholders_om_de_bevoorrading_van
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_alternative_test_protocol_atp_voor_chirurgische_mondmaskers
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_herinnering_aan_ernstige_bijwerkingen_verbonden_aan_chloroquine_en
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_nieuwe_versie_van_het_alternative_test_protocol_atp_voor_chirurgische_mondmaskers
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_nieuwe_versie_van_het_alternative_test_protocol_atp_voor_chirurgische_mondmaskers
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_hoe_moeten_tests_in_belgie_beschikbaar_worden_gesteld
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_hoe_moeten_tests_in_belgie_beschikbaar_worden_gesteld
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_het_fagg_blijft_essentiele_geneesmiddelen_leveren_voor_de_intensieve_zorgen_en
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_het_fagg_blijft_essentiele_geneesmiddelen_leveren_voor_de_intensieve_zorgen_en
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_omzendbrief_voor_verzorgingsinstellingen_over_de_uitbesteding_van_de_fabricage_en
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_omzendbrief_voor_verzorgingsinstellingen_over_de_uitbesteding_van_de_fabricage_en
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_omzendbrief_voor_verzorgingsinstellingen_over_de_uitbesteding_van_de_fabricage_en


Speciale aandacht gaat uit naar beademingstoestellen 
specifiek voor 3D-printing en het veranderen van onderdelen. 2 mai

Het FAGG blijft de richtlijnen voor chirurgische mondmaskers
aanscherpen.26 mai

Het FAGG laat een eerste klinische proef met het 
kandidaatvaccin tegen COVID-19 van het Duitse biotechbedrijf 
CureVac in België toe.

19 juin

Onder de noemer “Coronavirus en de strijd gevoerd door het 
FAGG” wordt een reeks nieuwsberichten gepubliceerd waarin 
de maatregelen van de voorbije maanden worden geduid.
• Grondig werk zodat elke patiënt kan worden behandeld
• FAGG faciliteert en steunt ontwikkeling van behandelingen 

en vaccins voor COVID-19
• Oplossingen van het FAGG voor tekorten aan medisch 

materiaal
• FAGG waakt continu over de veiligheid van behandelingen
• Coronavirus en de strijd gevoerd door het FAGG: FAGG 

bereidt zich voor op mogelijke heropflakkering pandemie
• FAGG voert honderden controles en inspecties uit om 

de conformiteit en veiligheid van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten te garanderen

22 juin

Na een reeks van versoepelingen is er bij het FAGG een
geleidelijke terugkeer naar het werk. 3 juin

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_richtlijnen_voor_3d_printing_van_hulpstukken_voor_beademingstoestellen
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_goede_praktijken_voor_het_veranderen_van_verbruiksgoederen_van_beademingstoestellen
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_nieuwe_update_van_de_richtlijnen_om_de_conformiteit_en_geschiktheid_van
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_vergunning_voor_eerste_klinische_proef_met_covid_19_vaccin_in_belgie
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_vergunning_voor_eerste_klinische_proef_met_covid_19_vaccin_in_belgie
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_grondig_werk_zodat_elke_patient_kan_worden
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_faciliteert_en_steunt_ontwikkeling_van
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_faciliteert_en_steunt_ontwikkeling_van
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_oplossingen_van_het_fagg_voor_tekorten_aan
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_oplossingen_van_het_fagg_voor_tekorten_aan
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_waakt_continu_over_de_veiligheid_van
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_bereidt_zich_voor_op_mogelijke
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_bereidt_zich_voor_op_mogelijke
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_voert_honderden_controles_en_inspecties_uit
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_voert_honderden_controles_en_inspecties_uit
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_en_de_strijd_gevoerd_door_het_fagg_fagg_voert_honderden_controles_en_inspecties_uit


Het adviescomité voor de aankoop van COVID-19-vaccins
behandelt het eerste dossier. Een dag later doet België 
officieel mee met de Europese groepsaankoop van het 
AstraZenecavaccin. In het najaar zal het adviescomité 
verschillende positieve adviezen geven en worden er 
voldoende vaccins aangekocht door de Belgische overheid.

20 août

Na kritiek bevestigt het FAGG de betrouwbaarheid van de
serologische COVID-19-testen aangekocht door de overheid,
overleg met de klinische laboratoria zorgt voor een betere
samenwerking en communicatie.

27 août

Het EMA start eerste doorlopende evaluatie van een
kandidaatvaccin tegen COVID-19. Voor de FAGG-
experten wordt het een intense periode waarin ze alle 
wetenschappelijke gegevens van de kandidaatvaccins moeten 
beoordelen.

7 octobre

Opnieuw verstrengde lockdown.30 octobre

Het FAGG verkort de termijnen tot vier werkdagen voor
aanvragen voor klinische proeven voor behandelingen en
preventie van COVID-19.

13 juillet

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_adviescomite_voor_keuze_covid_19_vaccins_behandelt_eerste_dossier
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_belgie_doet_mee_met_europa_voor_de_aankoop_van_het_kandidaatvaccin_tegen_covid_19
https://www.fagg.be/nl/news/serologische_covid_19_testen_aangekocht_door_de_overheid_zijn_betrouwbaar
https://www.fagg.be/nl/news/serologische_covid_19_testen_aangekocht_door_de_overheid_zijn_betrouwbaar
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_overleg_tussen_het_fagg_en_de_klinische_labos_over_de_serologische_tests_covid_19
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_ema_start_eerste_doorlopende_evaluaties_rolling_review_van_covid_19_vaccins
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_verkorte_termijnen_voor_klinische_proeven


Bijwerkingen van COVID-19-vaccins melden, wordt 
gefaciliteerd dankzij een nieuw online formulier. 24 decembre

Vaccinatiestrategie voor de COVID-19-vaccinatie van minstens 
8 miljoen Belgen. 16 novembre

Het FAGG publiceert een uitgebreide vragen en 
antwoordenrubriek over de COVID-19-vaccins. Deze rubriek zal 
continue worden bijgewerkt.

11 decembre

Het EMA geeft een positief advies voor Comirnaty
(Pfizer/BioNTech). Dezelfde dag nog geeft de Europese
Commissie formeel de voorwaardelijke marktvergunning.21 decembre

Het EMA ontvangt de eerste twee aanvragen voor een
voorwaardelijke marktvergunning.1 decembre

Home

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_nieuw_online_formulier_om_vermoedelijke_bijwerkingen_door_een_covid_19_vaccin_te
https://www.fagg.be/nl/news/federale_overheid_en_deelstaten_werken_samen_voor_de_covid_19_vaccinatie_van_minstens_8_miljoen
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_vragen_en_antwoorden_over_de_covid_19_vaccins
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_vragen_en_antwoorden_over_de_covid_19_vaccins
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_ema_geeft_eerste_positief_advies_voor_vaccin_tegen_covid_19
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_ema_ontvangt_de_eerste_twee_aanvragen_voor_een_voorwaardelijke_marktvergunning_voor
https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_ema_ontvangt_de_eerste_twee_aanvragen_voor_een_voorwaardelijke_marktvergunning_voor


De strijd tegen illegale praktijken

“We verleenden assistentie bij huiszoekingen bij mensen die handeltjes hadden
opgezet met illegale mondmaskers met verhoren tot diep in de nacht.”
Bart Ceyssens en Hans Van der Meersch leiden de Speciale Onderzoekseenheid van het FAGG. Een team van inspecteurs en controleurs die zich concentreren op de 
strijd tegen illegale praktijken met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Ze houden zendingen vanuit het buitenland in het oog en verlenen expertise aan de 
douanediensten en het parket.

BC: Ja, toch wel. Het werd ook snel duidelijk dat voor 
ons een grote focus op medische hulpmiddelen zoals 
mondmaskers zou liggen. Dat werd opgevolgd in nauwe 
samenwerking met de inspecteurs van de afdeling 
Medische Hulpmiddelen. Wij concentreerden ons in het 
begin op de illegale antivirale en antiparasitaire
geneesmiddelen, de Chinese geneesmiddelen en op
illegale koortswerende middelen (paracetamol), maar dat 
was eerlijk gezegd een minder groot probleem dan ik had 
gedacht.

H VDM: We zagen dat er in het begin vooral zendingen uit 
China kwamen met zowel mondmaskers als geneesmiddelen 
in. Het ging niet zozeer om grote hoeveelheden in die 
pakketten, maar wel om tientallen zendingen per week. Het 
waren hoogstwaarschijnlijk personen van Aziatische origine 
die dat kregen toegestuurd door hun familie.

 Hans Van Der MeerschBart Ceyssens

Was de Speciale OnderzoeksEenheid van het FAGG van bij het begin betrokken bij de coronacrisis?

Waren jullie taken tijdens de coronacrisis voor jullie business as usual?
H VDM: Nee zeker niet. We kregen heel veel vragen van het parket om assistentie te verlenen bij huiszoekingen bij mensen die handeltjes hadden opgezet met illegale 
mondmaskers met verhoren tot diep in de nacht. De wetgeving voor bijvoorbeeld mondmaskers is ook erg complex, ook voor ons was het niet altijd duidelijk. We waren 
bovendien in lockdown en zaten met veel vragen. Krijgen we toegang tot de postdiensten? Kunnen we daar gaan controleren?

BC: Op dat moment hadden we maar twee à drie mondmaskers ter beschikking per inspecteur. Het was dus zeker niet evident om al die plaatsen binnen te gaan en daar te 
gaan controleren. We waren net zoals iedereen niet voorbereid op die situatie.

H VDM: Ook organisatorisch was het moeilijk. Er zijn veel collega’s die gigantisch veel hebben overgewerkt. Op sommige vlakken veranderde de situatie zo snel dat we 
niet altijd konden volgen. De inzet van het team is er wel altijd gebleven. Ik ben fier dat we snel een enorme transformatie hebben kunnen verwezenlijken voor de 
dossierbeheerders. Dat zijn de collega’s die instaan voor de gegevensverwerking. In een mum van tijd hadden we een systeem op poten gezet zodat zij van thuis
uit konden blijven werken. Maar het was dus heel moeilijk werken. De business as usual was vooral het feit dat de “gewone” dossiers bleven komen. De coronadossiers 
kwamen er gewoon bovenop 

H VDM: Van maart tot juni 2020 was het enorm stresserend door de onvoorspelbaarheid, de routine was er helemaal uit. Ook op privévlak, de vaste structuur die je hebt, was 
weggevallen. Maar gelukkig heeft de goede communicatie in het team een positieve invloed gehad.

BC: Onze allereerste onlinevergaderingen functioneerden zeker ook als uitlaatklep.

16



H VDM: Toen alles een beetje kalmer werd qua coronadossiers in het najaar van 2020, had onze dienst een nieuwe uitdaging door de voorbereiding van de verhuis van het FAGG 
van het Eurostationgebouw naar een gebouw aan de Galileelaan.

Waren de overtreders die jullie hebben gecontroleerd mensen die niet beter weten of echt criminele groepen?
H VDM: Beiden. Je had de opportunisten met minder goede bedoelingen, maar je had ook mensen die gewoon in de problemen zaten. Bijvoorbeeld mensen uit de zorgsector 
die iemand kenden die zakelijke contacten had met China of die gewoon op zoek gingen op internet en zo mondmaskers begonnen in te voeren. Maar je had natuurlijk ook 
de bestaande illegale websites die hun gamma gingen uitbreiden met geneesmiddelen die zouden helpen bij de behandeling en preventie van COVID-19, hoewel dit nog niet 
wetenschappelijk werd aangetoond. In het begin ging het om (hydroxy)chloroquine, paracetamol (zogezegd door een dreigend tekort) en antibiotica. Naar het einde van het 
jaar zagen we vooral corticosteroïden, antimalariamiddelen en ivermectine.

Wat moeten we ons voorstellen bij de hoeveelheden die jullie in beslag namen?
Tien procent van de geneesmiddelen die we in 2020 in beslag namen, waren gerelateerd aan COVID- 19. Het ging in totaal om meer dan 6 600 producten in meer dan 5 100 
postzendingen.

Wat is er veranderd sinds de start van de coronacrisis? Hebben jullie een andere manier van werken?

H VDM: Toch wel, we hebben onze manier van werken in vraag gesteld. Wat zijn onze prioriteiten als het gaat om de volksgezondheid? Moeten we onze focus leggen op 
illegale praktijken waar er zeer weinig risico voor de gezondheid is? Dat lijkt me weinig zinvol. Illegale praktijken met producten die een hoog risico inhouden zoals hormonen, 
slaapmiddelen, psychotrope stoffen … zijn toch belangrijker dan illegaal paracetamol invoeren uit China. Die redenering is iets dat we dus ook meer en meer
implementeren.

BC: We hebben gelukkig leidinggevenden die durven zeggen: dat is voor ons en dat niet. Het vergt vaak meer moed om nee te zeggen dan te dromen dat je alles kan doen. Wat 
we in de toekomst ook meer moeten doen, is communiceren naar burgers. Ze meer informeren wat mag en wat niet, en wat de risico’s zijn. We moeten ook meer naar buiten 
treden met onze resultaten. Er is dus toch wat verandering op komst, ook bij ons.

Illegale geneesmiddelen afkomstig uit Azië waren ook voor de coronacrisis al een aandachtspunt voor de 
inspectiediensten (foto 2018). 17Home interview



Essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aankopen
“Er zijn bij de overheid veel procedures en richtlijnen, maar éénmaal een crisis uitbreekt, vervalt de 
normale manier van werken en moet je pragmatisch te werk gaan.”
Axel Van den Abbeele is de verantwoordelijke van de afdeling Budget en Beheerscontrole en behandelde tijdens deze coronacrisis de aankoopdossiers voor 
geneesmiddelen. Zijn team werd tijdelijk versterkt door drie collega’s uit andere diensten van het FAGG, waaronder Helene Srey. Zij werkt als dossierbeheerder bij de 
afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) van het DG Post vergunning.

Aan het begin van de coronacrisis dreigden er tekorten van geneesmiddelen in de ziekenhuizen. Samen met de FOD
Volksgezondheid heeft het FAGG verschillende aankopen gedaan om te verzekeren dat patiënten de juiste behandeling 
konden krijgen. Wat was jullie taak precies binnen dat proces?
AVDA: De FAGG-inspecteurs zochten zelf naar geneesmiddelen op de markt. Ze keken voor welke geneesmiddelen een tekort dreigde in de 
ziekenhuizen en hoeveel patiënten we zouden helpen met een bepaalde aankoop. In het begin waren er geen duidelijke procedures voor die 
aankopen aangezien we dat nog nooit hadden gedaan. We hebben toen een duidelijke werkwijze uitgewerkt zodat we alle bestellingen goed konden 
opvolgen.

Hoe gingen die aankopen precies in zijn werk?
AVDA: Nadat de inspecteurs geneesmiddelen hadden gevonden via hun contacten en hun kennis van de markt was het onze taak om te controleren of de 
prijzen marktconform waren. De markt was op dat moment enorm overbevraagd en veel bedrijven bepaalden zelf hun prijzen. Alle dossiers moesten ook 
administratief in orde zijn. In totaal hebben we ongeveer honderdzestig dossiers behandeld. We hebben elk aankoopdossier zelf samengesteld, door onze
administrateur-generaal laten goedkeuren en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.

Hebben jullie vaak moeilijkheden ondervonden bij de behandeling van die aankoopdossiers?
AVDA: We kwamen vaak voor onverwachte uitdagingen te staan. Het FAGG had bijvoorbeeld op vrijdag een belangrijke voorraad geneesmiddelen besteld en die zouden op 
maandag worden geleverd. Maar die geneesmiddelen moesten op een bepaalde temperatuur worden bewaard. Om ze te mogen stockeren, heb je certificaten en vergunningen 
nodig. Wij konden die leveringen bij wijze van spreken niet zomaar in ons gebouw in de koelkast steken. We hebben toen in allerijl een logistieke partner, Medista, gevonden 
voor het transport en de bewaring van die geneesmiddelen en later ook voor de COVID-19-vaccins.

Door het feit dat de geneesmiddelenmarkt zo overbevraagd was, moesten we meestal heel snel te werk gaan. Zo hadden we een belangrijke bestelling geplaatst bij een 
internationaal bedrijf. Zij vroegen de dag erop een bewijs van betaling, anders zouden ze aan een ander land verkopen. Maar zo simpel is dat niet voor ons, ons betalingsproces 
duurt een paar dagen. Er zijn bij de overheid veel procedures en richtlijnen, maar éénmaal een crisis uitbreekt, vervalt de normale manier van werken en moet je pragmatisch 
te werk gaan. Het bewijs van betaling kwam er en die levensnoodzakelijke geneesmiddelen kwamen snel bij de ziekenhuizen terecht.

Kwam er veel begrip uit de farmaceutische sector voor het feit dat die bestellingen zo belangrijk voor ons waren?
AAVDA: Sommige bedrijven contacteerden ons via tussenpersonen om te zeggen dat zij de geneesmiddelen verkochten die wij nodig hadden. Daar zijn we altijd voorzichtig mee 
geweest. Een bedrijf dat zegt “wij willen jullie helpen” is toch nog helemaal anders dan zelf op zoek gaan naar geneesmiddelen en het gepaste bedrijf vinden.

HS: Langs de andere kant zijn er wel een paar bedrijven die geneesmiddelen hebben geschonken. Zij beseften goed in welke situatie ons land zat en hebben gratis 
geneesmiddelen geschonken aan de Belgische staat.

Axel Van den Abbeele

Helene Srey
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Als er een tekort van een geneesmiddel dreigt, brengt dat een bepaalde druk met zich mee. Hoe hebben jullie dat ervaren?
HS: Het einddoel was er samen met onze collega’s voor zorgen dat de geneesmiddelen, waaronder essentiële verdovingsmiddelen, tot bij patiënten in het ziekenhuis 
geraakten. Bij elke bestelling stonden we er wel bij stil hoeveel patiënten ermee geholpen gingen kunnen worden. Elke aankoop die administratief en financieel in orde was, 
was een stapje dichter bij een patiënt die kon worden behandeld. Dat gaf ons de motivatie die we nodig hadden.

Tijdens het zwaartepunt van de crisis hebben jullie vooral gewerkt aan de aankoopdossiers voor geneesmiddelen. Na de zomer kwam de 
markt in evenwicht en waren de stocks groot genoeg. Welke dossiers hebben jullie toen behandeld?
AVDA: Na de zomer waren er inderdaad minder aankoopdossiers en hebben we ons meer gefocust op het beheer van het contract met Medista, onze logistieke partner. We 
moesten al starten met het zoeken naar oplossingen voor de specifieke noden van de kandidaatvaccins. Die budgetten moesten worden uitgerekend.
In België is preventieve geneeskunde, waaronder vaccinatie, eigenlijk een bevoegdheid van de regio’s en dus geen federale bevoegdheid. Een paar werkgroepen hebben toen 
bepaald wie wat zou betalen. Een gemeente die zegt dat de vaccinatie kan doorgaan in de sporthal, kan geen huurprijs voor die sporthal aangeven want die was er al. Er zijn 
toen heel concrete afspraken gemaakt.

HS: We hebben ook aanbestedingsdossiers uitgeschreven voor de aankoop van naalden en spuiten. Eind 2020 werd dan het eerste COVID-19-vaccin goedgekeurd, maar er 
moesten natuurlijk voldoende naalden en spuiten zijn om ze toe te dienen. Ook dat was een race tegen de klok.

Voor de aankoopdossiers hebben jullie nauw samengewerkt met collega’s van andere diensten van het FAGG en van andere instellingen. Hoe 
liep die samenwerking?
AVDA: Dat was super, echt top. Ik werk al zeven jaar bij het FAGG maar ik heb veel nieuwe collega’s leren kennen waar ik nog nooit mee had samengewerkt. Via werkgroepen 
hielden collega’s en instellingen elkaar op de hoogte. Iedereen zat op dezelfde lijn en kreeg alle informatie direct van de bron. Dat is zeker iets om mee te nemen naar grote 
projecten in de toekomst.

HS: Collega’s hebben regelmatig elkaars taken overgenomen, ook om ervoor te zorgen dat we de routinetaken niet uit het oog zouden verliezen. Iedereen heeft zijn best 
gedaan om een steentje bij te dragen en oplossingen te zoeken voor patiënten in het ziekenhuis. Dat is denk ik de rode draad van deze crisis.

De ziekenhuizen moesten worden voorzien van essentiële geneesmiddelen om patiënten te kunnen behandelen. 19Home interview



“Naar de buitenwereld toe waren wij de vervelende mensen die de ladingen mondmaskers 
tegenhielden. De druk van buitenaf om toch maar maskers vrij te geven, was enorm groot.”
Katrien Martens is verantwoordelijke van de afdeling Medische Hulpmiddelen binnen het DG Inspectie. De inspecteurs en controleurs van deze afdeling voeren inspecties 
uit bij alle spelers op het gebied van medische hulpmiddelen. Frederic Kesteloot is inspecteur klinische studies met medische hulpmiddelen en was één van de mensen die 
op het terrein instond voor de controle van mondmaskers tijdens de coronacrisis en later ook andere medische hulpmiddelen zoals ventilatoren, COVID-19-testen, spuiten 
en naalden.

De mondmaskers

Katrien Martens

In januari 2020 zagen we de eerste beelden uit China van steden die in lockdown gingen. Langzaamaan doken ook de
eerste gevallen op in Europa en in maart 2020 is de COVID-19-crisis hier helemaal losgebarsten. Wanneer hebben jullie
voor de eerste keer iets gemerkt van de coronacrisis?
KM : KM: Op donderdag 5 maart 2020 hebben we tijdens ons maandelijks overleg met onder andere de FOD Economie voor de eerste keer kort over 
mondmaskers gesproken, dat was naar aanleiding van een artikel in de krant. Iedereen dacht: zo een vaart zal het wel niet lopen. Maar een paar 
dagen later moest ik me klaarhouden om te vertrekken naar de luchthaven van Bierset in Luik om de eerste lading mondmaskers op te wachten die 
trouwens nooit is aangekomen.

Wat was jullie rol precies in het verhaal van de mondmaskers?
KM: Onze rol in de werkgroep Mondmaskers en beschermingsmateriaal was onder andere de controle van de mogelijke federale aankopen (verificatie 
van verklaring van overeenstemming, laboresultaten …) en de staalname van de mondmaskers bij hun aankomst op de luchthaven of haven vóór ze
konden worden verdeeld naar de gezondheidszorgbeoefenaars.

Je moet weten dat mondmaskers één van de miljoenen soorten medische hulpmiddelen zijn, maar expertise over mondmaskers hadden wij niet echt. 
In normale tijden zijn er genoeg CE-gemarkeerde en dus kwalitatieve producten op de markt. Zo’n laag-risico producten worden slechts routineus
gecontroleerd. Dat was in maart 2020 wel even anders. In het begin vroegen we ons zelfs af onder welk statuut we stoffen mondmaskers en “niet-
chirurgische” mondmaskers moesten catalogeren en wat de vereisten voor deze maskers waren. Uiteindelijk werd een nieuwe categorie maskers
geïntroduceerd, namelijk de “community masks”.

Hoe verloopt die controle van mondmaskers in de praktijk
FK: De eerste ladingen mondmaskers waren heel heterogeen met allemaal verschillende verpakkingen. En, als er al documenten bij de zending zaten, 
bleken ze onaangepast of vervalst. We hebben zoveel mogelijk dozen geopend om van zoveel mogelijk merken en loten een staal te kunnen nemen en 
de mondmaskers te laten testen in een laboratorium. Dat vroeg veel tijd op logistiek vlak, want het ging om grote volumes. Als er één tot twee miljoen 
maskers aankomen, zijn dat enorm veel paletten vol met dozen. Van elk lotnummer moesten er stalen worden genomen om te laten testen.

KM: We hebben in België als één van de weinige Europese landen een laboratorium dat mondmaskers kan testen, dat was een meevaller.
We hebben dan ook snel contact genomen met het laboratorium van Centexbel.

Frederic Kesteloot
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Al snel bleek dat niet alle chirurgische mondmaskers die aankwamen in België voldeden aan de Europese 
of internationale normen en dat er geen tijd was voor alle klassieke testen. Jullie hebben toen het 
alternatief testprotocol (ATP) uitgewerkt dat het gebruik van deze mondmaskers toch als chirurgisch 
masker of als comfortmasker toeliet.
KM: We hebben binnen de werkgroep Mondmaskers en beschermingsmateriaal in samenwerking met de douanediensten inderdaad 
het ATP uitgewerkt voor de chirurgische mondmaskers van de federale stock en ook voor andere chirurgische mondmaskers die in 
België werden ingevoerd.

De ISO-standaard voor mondmaskers bevat vier testen maar gezien de urgentie en werkdruk hebben we onze aandacht gefocust 
op de twee parameters die tijdens deze crisis het meest van belang waren: de dooradembaarheid en de filterfunctie. Al snel zagen 
we samen met Centexbel een correlatie tussen die twee data en konden we ons ATP aanpassen om meer loten te testen en zo dus 
meer dossiers op korte tijd behandelen.

In totaal heeft ons team 550 ATP-dossiers behandeld voor een totaal van meer dan 400 miljoen maskers. Het ATP is ook meermaals 
aangepast naargelang de behoeften van de markt of bijkomende kennis die we opdeden. Mede dankzij het ATP is de markt 
gestabiliseerd in het najaar 2020. Op een bepaald moment was er zelfs een overaanbod van maskers op de markt. Zeker in het 
begin zaten er veel cowboys tussen. 
 
Er waren bijvoorbeeld mensen die een ijskraam hadden, maar door de lockdown niet meer op de markt mochten staan. Zij 
begonnen dan maar mondmaskers te verkopen zonder enige kennis van zaken. Om de kwaliteit van de mondmaskers op onze 
markt te vrijwaren hebben we in samenwerking met de douane en de FOD Economie, die verantwoordelijk zijn voor de FFP2 
maskers en voor de comfortmaskers, ingegrepen.

Hoe verliep die samenwerking met andere instellingen en overheden, zoals de douane, de FOD Economie,  
het leger … ?
FK: Zowel binnen het agentschap als erbuiten heeft iedereen ons zo goed mogelijk ondersteund. We zaten allemaal in hetzelfde verhaal en dat was samenwerken aan de 
volksgezondheid. Iedereen had dezelfde instelling: elke uitdaging moesten we aanpakken, ook al is het officieel niet onze taak en elk probleem hebben we zo snel mogelijk 
proberen op te lossen.

En hoe hebben jullie de crisis aangepakt binnen het team, hoe is die samenwerking verlopen?
KM: Iedereen mag het horen: ik ben ongelofelijk fier op mijn team. Met een twintigtal mensen hebben we van maart tot mei 2020 alleen maar aan de mondmaskers gewerkt. 
Wij konden na een tijd geen mondmaskers meer zien. En toch waren er altijd weer mensen bereid om elke taak op te pakken en tot een goed einde te brengen.

FK: We werkten ongeveer veertien uur per dag, ook in het weekend. Zonder onze teamgeest en goede samenwerking was dat nooit gelukt. Het was één groep die alles in 
handen heeft genomen en goed heeft aangepakt met het overheersend gevoel om de burgers te helpen.

De synergie tussen de douanes, ons
agentschap, de FOD Economie, de FOD
Volksgezondheid en het leger was heel
mooi. “Samen sterk” was ons motto en we
zorgden er hoe dan ook voor dat de boel
bleef draaien.
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Samen met andere instellingen en overheden was jullie doel om samen te werken aan de volksgezondheid. Toch werden jullie vaak alleen 
maar gezien als de inspecteurs die de ladingen mondmaskers tegenhielden. Hoe gingen jullie om met de druk die komt kijken bij een crisis 
van deze grootte?
KM: Wat ik het moeilijkste vond tijdens de hele crisis was de druk van buitenaf om toch maar maskers vrij te geven. We deden ons uiterste best, maar wilden geen 
voorkeursbehandeling geven aan bepaalde bedrijven, ook niet als deze via de politiek of via dreigingen druk probeerden te zetten. Als inspecteur moet je sterk in je schoenen 
staan om te blijven zeggen: dit is onze ATP-procedure en we wijken er niet vanaf. Naar de buitenwereld toe waren wij de vervelende mensen die de ladingen mondmaskers 
tegenhielden.

Deze crisis had ongetwijfeld ook een impact op jullie privéleven?
KM: Het was een beetje “à la guerre comme à la guerre”. De eerste dag dat ik buiten een wandeling kon maken, was op 1 mei 2020. Tijdens die wandeling werd ik wel vier 
keer gebeld, maar ik was zo blij als een kind om eindelijk buiten te zijn. Na een drietal weken heb ik met mijn kinderen een systeem ontwikkeld met wc-rolletjes. Ik had een
rood, een wit en een groen rolletje. Als mijn kinderen iets wilden vragen, wezen ze eerst naar de rolletjes. Rood betekende: ik kan niet antwoorden, los het op. Wit was: pak 
een blad papier en schrijf het op en ik zal het antwoord opschrijven. En groen betekende: ja, je kan tegen mij praten, ik kan op dit moment antwoorden. Zo hebben wij weken 
geleefd.

FK: We hebben veel moeten opofferen in ons privéleven. Samen kunnen eten met het gezin was de eerste twee maanden een uitzondering.  

We merken achteraf dat er bij verschillende diensten taken werden uitgevoerd die niet tot de “klassieke” bevoegdheden van het FAGG 
behoren. Was dat bij jullie ook het geval en wat was jullie gevoel daarbij?
KM: Wij waren als leden van de werkgroep Mondmaskers en beschermingsmateriaal op dat moment het best geplaatst om de FOD Volksgezondheid bij te staan in de aankoop 
van de maskers, om de conformiteit van die maskers te controleren en de opvolging van de stock te helpen verzekeren. Die taak valt buiten het takenpakket van het FAGG, 
maar op dat moment was dat de meest logische en menselijke keuze om de Belgische bevolking en vooral de gezondheidszorgbeoefenaars te voorzien
van het juiste materiaal.

Als jullie terugblikken op de coronacrisis en de manier waarop jullie 
team heeft gewerkt, wat nemen jullie dan mee naar de toekomst?
KM: Het belangrijkste was het opstellen van protocollen, waardoor we allemaal 
dezelfde duidelijke leidraad hadden, zeker voor de taken die buiten ons klassiek 
takenpakket vielen. Een medium dat we tijdens de crisis vaak gebruikten en nog altijd 
blijven gebruiken is Whatsapp. In plaats van een vraag te stellen aan één collega, 
gooien we het in de Whatsappgroep. En zo heb je altijd wel iemand die snel kan  
reageren als je een dringende vraag hebt en denken we samen na over problemen 
en is iedereen direct op de hoogte van het antwoord. Verder zijn de banden met onze 
collega’s van de douane en de FOD Economie veel sterker geworden, we delen we nu 
meer kennis en doen vaker beroep op elkaar in verschillende dossiers.

Medewerkers van de douane, de FOD Economie en het FAGG leggen op de luchthaven van Bierset aan 
koning Filip uit hoe de mondmaskers worden gecontroleerd.22 Home interview



Het tekort aan medische hulpmiddelen
“De COVID-19-crisis heeft ervoor gezorgd dat we een stevig netwerk hebben uitgebouwd met de 
actoren op het terrein. We hebben meer dan ooit kunnen rekenen op de ziekenhuisapothekers, die ons 
enorm hebben geholpen.”
Alexandre Jauniaux is verantwoordelijke van de cel Medische Hulpmiddelen bij het DG POST vergunning. Vóór de COVID-19-crisis was Valérie Nys projectverantwoordelijke 
voor de uitvoering in België van nieuwe Europese verordeningen over medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Sinds het begin van de 
COVID-19-crisis hebben ze creatieve oplossingen moeten vinden om te vermijden dat er een tekort was aan bepaalde medische hulpmiddelen die de ziekenhuizen nodig 
hadden voor de verzorging van COVID-19-patiënten.

Begin 2020 begint de wereld nog maar net de ernst van COVID-19 in te zien. Wanneer beseften jullie dat jullie werk bij het 
FAGG hiervan gevolgen zou ondervinden?
AJ: De eerste overlegvergaderingen in België vonden net vóór de eerste lockdown plaats, begin maart 2020. We hadden het toen vooral over 
veiligheidsmaskers, verbruiksgoederen waaronder medisch wegwerpmateriaal en afnamekits. Al snel steeg het aantal ziekenhuisopnames en 
intubaties. De ziekenhuizen hadden meer materiaal nodig. Om op de hoogte te blijven van de realiteit op het terrein organiseerden we vergaderingen 
met de ziekenhuisverenigingen. We maakten lijsten op van wat COVID-19- patiënten in het ziekenhuis nodig hadden: beademingstoestellen, zuurstof …

VN: We beseften zeer vlug dat er stockbreuken dreigden in de voorziening van bepaalde medische hulpmiddelen en ander medisch materiaal, en dat de 
ziekenhuizen moesten worden ondersteund. In de eerste plaats door federale aankopen te doen. Maar we wilden een markt in moeilijkheden niet te veel 
verstoren door de vraag nog meer te verhogen. Zeker omdat we geen precies zicht hadden op het medische materiaal dat noodzakelijk was. De vraag 
varieerde afhankelijk van de ziekenhuizen omdat ze niet allemaal hetzelfde materiaal gebruiken. We hebben daarom de strategische aankopen tot een 
vijftigtal soorten medische hulpmiddelen beperkt.

Jullie hebben ook andere maatregelen genomen.
AJ: We hebben ook een omzendbrief gepubliceerd om de in house productie van medische hulpmiddelen uit te breiden en reprocessing mogelijk te 
maken. Hierdoor konden de ziekenhuizen aan derde instellingen – zoals 3D-drukkerijen en fablabs – vragen om voor hen medische hulpmiddelen te 
maken, maar ook om hulpmiddelen die aanvankelijk voor éénmalig gebruik waren, opnieuw te steriliseren en te hergebruiken. Tegelijkertijd hebben we gebruikgemaakt van 
het derogatiesysteem waardoor hulpmiddelen, in het bijzonder beademingstoestellen, in de handel konden worden gebracht zonder de klassieke procedure voor het in de 
handel brengen te moeten volgen.

Al die maatregelen vereisten natuurlijk onze opvolging. We kregen bijvoorbeeld voorstellen voor alternatieven voor de productie van beademingstoestellen. Van ziekenhuizen, 
maar ook van fabrikanten van andere toestellen die fabrieken hebben omgebouwd om beademingstoestellen te maken. We hebben die voorstellen moeten onderzoeken en 
nagaan of ze aanvaardbaar waren. Voor sommige was dat het geval, voor andere niet. Maar het was erg moeilijk om dat allemaal uit te zoeken.

VN: Het was voor ons een hele klus om onderscheid te maken tussen realistische voorstellen en voorstellen die compleet onhaalbaar waren. Het feit dat er meer dan twee 
miljoen medische hulpmiddelen bestaan, maakte het allemaal nog veel moeilijker. We kunnen niet voor elk van die medische hulpmiddelen een expert hebben binnen het 
FAGG. De COVID-19-crisis heeft ervoor gezorgd dat we een stevig netwerk hebben uitgebouwd met de actoren op het terrein. We hebben meer dan ooit kunnen rekenen op de 
ziekenhuisapothekers, die ons enorm hebben geholpen.

Valérie Nys

Alexandre Jauniaux
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Werden jullie bij de aankopen met specifieke moeilijkheden geconfronteerd?
VN: Het hulpmiddel dat het moeilijkst te vinden was, was een gesloten aspiratiesysteem om slijmen van geïntubeerde patiënten te verwijderen. Het is een systeem dat heel 
weinig wordt gebruikt buiten COVID-19 en dus in beperkte hoeveelheid beschikbaar is. Plots had heel de wereld dit nodig. Het was erg moeilijk te vinden, en onze vracht werd 
dan ook nog eens door een ander land weggekaapt. We hadden dit systeem gevonden in China, een C130 stond klaar om op te stijgen om onze bestelling op te halen. En op dat 
ogenblik kregen we te horen dat het geen zin meer had, dat de lading al naar een ander land was vertrokken.

Zijn jullie, na die periode van de eerste aankopen, naar jullie vroegere werkzaamheden kunnen terugkeren?
AJ: Nee. We moesten de stocks blijven beheren om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen hadden wat ze nodig hadden. Die eerste aankopen hebben ons intens beziggehouden 
tot de zomer.

VN: En na de zomer moesten er naalden worden gevonden voor de vaccinatiecampagne. Het was een race tegen de klok omdat de datum voor het begin van de campagne 
altijd meer naar voor werd geschoven. We moesten dus nieuwe oplossingen vinden op basis van de nieuwe agenda. Ik was helemaal niet gestrest (lacht). Uiteindelijk is er nooit 
een voorraadtekort geweest in België, maar tussen januari en maart 2021 was het wel krap.

Jullie hadden enorm veel werk. Bovendien stonden jullie voortdurend onder druk. Hoe hebben jullie dat ervaren?
AJ: Ik heb er in de eerste plaats voor gezorgd dat dit extra werk zo min mogelijk gevolgen had voor de collega’s van mijn afdeling, ook al nam de werklast van het team 
Medische Hulpmiddelen nog toe. Je moet weten dat het maar een heel klein team is. Zelf heb ik meer dan fulltime gewerkt – dikwijls van acht uur ‘s morgens tot middernacht, 
één uur ‘s nachts. Ook op zaterdag en zondag. Dit tot juni 2021. Dat heeft natuurlijk een negatieve impact op je privéleven.

VN: De cel Medische Hulpmiddelen heeft ook wat van mijn werk overgenomen omdat ik met iets anders bezig was. Eén van de grootste stressfactoren kwam voor mij van 
buitenaf: de mensen die, te goeder trouw, onuitvoerbare oplossingen voorstelden, maar die wij dan toch moesten onderzoeken en zo nodig diplomatisch afwijzen. Dat nam 
veel tijd in beslag, terwijl we wisten dat er dringend hulp nodig was op het terrein.

Op persoonlijk vlak was het inderdaad zeer intens: we werkten 80 tot 100 uur per week gedurende drie, vier maanden. Het was een periode waarin ik geen tijd had voor mijn 
kinderen. Er waren dagen waarop we weenden en dat onze collega’s ons troostten. En soms was het omgekeerd. Ik heb gezien dat iedereen, zowel intern als extern, bereid 
was om te helpen. Het was voor mij een enorme steun dat ik kon rekenen op collega’s die ik door de COVID-19-crisis heb leren kennen.

Als je lessen zou moeten trekken uit deze crisis …
AJ: Wat de organisatie van het werk betreft, is er weinig veranderd omdat veel van wat ons werd gevraagd, buiten onze bevoegdheid viel. Tenzij er een nieuwe pandemie 
uitbreekt – wat wij uiteraard niet hopen – moeten wij deze taken in principe niet meer uitvoeren. Daarentegen heeft dit – nog meer dan vroeger – aangetoond dat er te weinig 
personeel is bij de cel Medische Hulpmiddelen.
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Een leeg ziekenhuisbed op intensieve zorgen.

Waarop zijn jullie trots, wat jullie werk betreft in de COVID-19-crisis?
VN: Ik ben trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen in deze crisis en actief veranderingen in gang heb gezet. Ik ben trots op mijn ontmoetingen en de samenwerking met 
ziekenhuisapothekers wat heeft geleid tot een sterk netwerk.

AJ: Ik wil eerst benadrukken dat ik niet de enige ben die trots mag zijn. Valérie heeft enorm veel gedaan, mijn team ook. Ik ben trots dat ik van dichtbij bepaalde problemen in 
deze crisis mee heb kunnen oplossen, dat we de ziekenhuizen hebben kunnen helpen. We hebben een netwerk van professionals op het terrein kunnen uitbouwen waardoor 
we nog efficiënter en nog meer in overeenstemming met hun behoeften kunnen werken.
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De goedkeuring van vaccins
“De snelle ontwikkeling van COVID-19-vaccins is alleen mogelijk geweest door de enorme, wereldwijde 
bundeling van expertise en middelen. Er zijn absoluut geen stappen overgeslagen bij de evaluatie van 
die vaccins.”
Christophe Focke werkt als coördinator van de cel Centrale Procedure bij de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) van het FAGG en hij
vertegenwoordigt België in het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA). Daar werkte hij mee aan de
evaluatie van de vaccins tegen COVID-19. Voor het vaccin van Janssen was hij rapporteur en medeverantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie tijdens de
vergunningsprocedure.

De vaccins en behandelingen voor COVID-19 worden op Europees niveau geëvalueerd. Een sleutelrol is weggelegd voor het 
Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Kunt u kort uitleggen wat dat comité doet en wat uw rol daarin is?
Het CHMP is een adviescomité van het EMA. Dit comité geeft wetenschappelijke adviezen aan de Europese Commissie over vergunningen voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen. Elke lidstaat van de Europese Unie heeft één lid en één plaatsvervangend lid. Zo wordt de expertise van heel veel
wetenschappers en landen bijeengebracht.

Ik ben al sinds 2009 betrokken bij de activiteiten van het CHMP. Eerst als wetenschappelijk dossierbeheerder en coördinator van de cel Centrale 
Procedure bij het FAGG in een eerder ondersteunende functie en sinds 2016 als plaatsvervangend lid. In het voorjaar van 2020 werd ik benoemd tot 
effectief lid.Christophe Focke

Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) speelt een sleutelrol bij de goedkeuring van de vaccins tegen COVID-19
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Wanneer hebt u de eerste signalen opgevangen van de coronacrisis en heeft het EMA dan vlug gereageerd?
Bij de eerste berichten uit Wuhan kon natuurlijk niemand inschatten in welke situatie dat zou resulteren. Het was toen ondenkbaar dat we een paar maanden later al in een 
gezondheidscrisis zouden zitten met wereldwijde impact. Maar toch had het EMA in februari 2020 al een noodplan in werking gesteld ter ondersteuning en ontwikkeling van 
vaccins tegen en behandelingen van COVID-19.

Naast de oprichting van de COVID-19 EMA pandemic Task Force werden allerlei tools ter beschikking gesteld, zoals versnelde vergunningsprocedures, zoals de rolling review, en 
gratis versneld technischwetenschappelijk advies. In die fase werden enorm veel klinische proeven opgezet. Talloze producten en behandelingen werden uitgeprobeerd. De ene 
met meer succes dan het andere. Begin april 2020 werd door het CHMP de eerste aanbeveling gedaan voor het gebruik in schrijnende gevallen van remdesivir, een virusremmer 
die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de behandeling van het Ebolavirus.

Een belangrijke manier om tijd te winnen is de doorlopende procedure (rolling review). Kunt u ons uitleggen hoe dat precies in zijn werk 
gaat?
Normaal gezien wordt een dossier voor een geneesmiddel pas ingediend en geëvalueerd als alle gegevens over de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid beschikbaar zijn. Bij 
de doorlopende procedure bestaat de mogelijkheid om deze data uit de lopende studies in te dienen van zodra ze beschikbaar zijn. Een doorlopende procedure bestaat uit drie 
of vier golven en zodra het CHMP besluit dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn, kan de firma een formele aanvraag tot marktvergunning indienen. Zo kunnen we heel 
snel, in een periode van een paar weken, een finaal advies geven. Zo win je natuurlijk veel tijd terwijl de hoge eisen voor een vergunningsdossier van toepassing blijven.

De media stelden zich vragen bij de snelle ontwikkeling van de COVID-19-vaccins en heel wat burgers waren bezorgd over de veiligheid van 
die vaccins. Zijn de vaccins even veilig als andere vaccins waarbij de goedkeuringsprocedure soms kan oplopen tot tien jaar?
De snelle ontwikkeling van de vaccins was spectaculair, maar het is belangrijk om dat allemaal juist te interpreteren. In de media werd soms gezegd dat de vaccins tegen 
COVID-19 experimentele toestanden waren die van de ene op de andere dag werden goedgekeurd. Dat klopt helemaal niet. De snelle ontwikkeling en goedkeuring is alleen 
mogelijk geweest door de enorme bundeling van expertise en middelen wereldwijd: de farmaceutische industrie, onderzoekers, overheden en regelgevende instanties. Er zijn 
absoluut geen stappen overgeslagen bij de ontwikkeling en de goedkeuring van die vaccins.

Voor elk dossier dat wordt behandeld door het CHMP wordt een rapporteur aangeduid die de besprekingen over dat dossier coördineert en 
samenzit met wetenschappelijk evaluatoren. U was rapporteur voor het COVID-19 Vaccine van Janssen. Is dat een erkenning van de expertise 
die bij het FAGG te vinden is? 
Een COVID-dossier toegewezen krijgen, is inderdaad een erkenning van de expertise over vaccins waarover we beschikken, één van de speerpunten van ons agentschap.
Het geeft een grote voldoening om zo een dossier tot een goed einde te brengen. Het hele evaluatieproces met de uiteindelijke goedkeuring van het vaccin van Janssen was 
voor ons team een enorme uitdaging. Het voelde aan alsof de hele wereld op onze vingers zat te kijken. Falen was geen optie. We zijn ervoor gegaan en iedereen heeft zich 
tweehonderd procent moeten en kunnen inzetten, met een positief resultaat. Het volledige team mag terecht fier zijn op deze krachttoer

Een groot project leiden terwijl u verplicht thuis moet werken is ongetwijfeld niet gemakkelijk?
Sinds maart 2020 verloopt alles virtueel. Dat is wel een hele aanpassing. In moeilijke discussies wordt door informele interacties tijdens de koffiepauzes soms het pad geëffend 
richting een oplossing, maar nu valt dat allemaal weg. Bij online vergaderingen durft ook de techniek je wel eens in de steek laten … Bovendien was de snelle opeenvolging 
van COVID-gerelateerde meetings ongezien. De procedure voor het vaccin van Janssen was heel intens met talloze interacties, lange dagen en korte nachten, maar ik kan niet 
anders dan herhalen dat we als team trots kunnen zijn op de behaalde resultaten. Het is zeker de moeite waard geweest. Vaccins zijn cruciaal in de strijd tegen COVID-19, en wij
hebben daar als team actief aan bijgedragen.
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Onderzoek en ontwikkeling op volle snelheid
“Dankzij de reputatie van België op het vlak van klinische proeven konden Belgische patiënten toegang 
krijgen tot een hele reeks behandelingen.” 
Steve Eglem is verantwoordelijk voor klinische studies met medische hulpmiddelen en het gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen. Tijdens de coronacrisis 
behandelde hij met zijn team een groot aantal aanvragen voor klinische proeven en het gebruik van behandelingen buiten hun oorspronkelijke indicatie. Christophe 
Lahorte leidt de eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies. Hij stond samen met zijn team in voor het wetenschappelijk en technisch 
advies aan onderzoekers van behandelingen en vaccins tegen COVID-19. Al deze activiteiten maken deel uit van het directoraat-generaal PRE vergunning onder leiding van 
Greet Musch.

Het onderzoek naar een behandeling tegen COVID-19 begon met de vraag of bestaande geneesmiddelen een oplossing
konden bieden. Maar daar zijn natuurlijk strenge regels rond.
SE: Dat klopt. Wanneer een geneesmiddel nog niet is vergund of wanneer het op basis van de wetenschappelijke gegevens nuttig zou kunnen zijn 
om het gebruik van een vergund geneesmiddel uit te breiden, zijn er verschillende wettelijke manieren om die geneesmiddelen toch te kunnen 
gebruiken. Klinische proeven zijn een eerste optie. Klinische proeven zijn nodig om de werkzaamheid en de veiligheid te evalueren van een 
geneesmiddel dat nieuw is of dat al voor andere indicaties wordt gebruikt. Maar een klinische proef opzetten neemt heel wat tijd in beslag.

De andere optie, die meer is aangewezen in geval van een dringende situatie waarvoor een medische nood bestaat, is het opzetten van een 
programma voor gebruik in schrijnende gevallen voor een groep van patiënten die op die manier toegang kan krijgen tot nieuwe geneesmiddelen 
of geneesmiddelen die al voor andere indicaties worden gebruikt. We spreken over “gebruik in schrijnende gevallen” als het geneesmiddel nog niet 
is vergund en over “medisch noodprogramma” als het geneesmiddel al is vergund, maar waarvan een nieuwe, nog niet vergunde, indicatie aan 
een medische nood kan beantwoorden. Om een dergelijk programma op touw te zetten, moeten we over voldoende wetenschappelijke gegevens 
beschikken die op zijn minst de veiligheid en de aanwijzingen van de werkzaamheid van het geneesmiddel aantonen.

Er wordt vaak gedacht dat het gebruik in schrijnende gevallen of een medisch noodprogramma het 
meest geschikt was in het geval van COVID-19. Toch verkiest het FAGG doorgedreven klinisch onderzoek. Waarom?
SE: Er bestond uiteraard geen behandeloptie die enig nut had bewezen aangezien we met een nieuwe ziekte werden geconfronteerd.  
De gezondheidszorgbeoefenaars hebben eerst gebruik gamaakt van bestaande geneesmiddelen die voor andere indicaties werden gebruikt 
in de hoop dat ze een positief effect zouden hebben op de patiënt. Van een geneesmiddel dat al in de handel is, is het veiligheidsprofiel veel 
beter gekend. De zorgverleners beschikten over te weinig wetenschappelijke gegevens en konden dus niet wachten om onder de gebruikelijke 
voorwaarden een aanvraag voor gebruik in schrijnende gevallen of een medisch noodprogramma in te dienen. Maar je moet natuurlijk ook verder 
kijken dan het crisismoment. Klinische proeven hebben een grote wetenschappelijke waarde. De gegevens die uit klinische proeven worden 
gegenereerd, zijn van hoge kwaliteit en brengen ons vlugger tot een betere kennis van de ziekte, in dit geval het virus, en dus naar een beter 
behandeling van patiënten.

GM: In deze gezondheidscrisis is ons agentschap deels buiten onze bevoegdheid moeten treden en hebben we samen met experten gekeken 
naar wat de meest beloftevolle geneesmiddelen waren om patiënten met COVID-19 te behandelen. We hebben er sterk op ingezet om die 
geneesmiddelen naar België te halen en er klinische proeven mee op te zetten in de ziekenhuizen zodat patiënten zo snel mogelijk toegang konden 
krijgen tot die behandelingen.

Christophe Lahorte

Steve Eglem

Greet Musch
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Hoe gaat het praktisch in zijn werk als een farmaceutisch bedrijf of een onderzoeksgroep een klinische proef wil opstarten?
CL: De voorbereiding van een klinische proef start met een wetenschappelijk en technisch/regulatoir advies. Het bedrijf of de onderzoeksgroep neemt hiervoor contact op met 
het FAGG en legt uit rond welke specifieke aspecten ze een gericht advies vragen om de formele evaluatie en snelle goedkeuring van de aanvraag tot klinische proef bij het 
FAGG maximaal te faciliteren. Wij bekijken dan welke aanbevelingen we aan de adviesaanvrager kunnen geven, wat de eventuele obstakels kunnen zijn bij dat project en hoe 
een maximale outcome kan worden gegenereerd voor de geplande klinische proef. Voor innovatieve therapieën of nieuwe geneesmiddelen is het belangrijk om in een vroeg 
stadium al overleg met het FAGG in te plannen zodat we de onderzoekers doelgericht kunnen informeren en begeleiden doorheen de volledige ontwikkelingscyclus en ook 
bijsturen waar nodig.

Welke moeilijkheden hebben jullie ondervonden bij de behandeling van die dossiers?
SE: We hebben enorm veel aanvragen voor de goedkeuring van klinische proeven ontvangen. Het beheer van al die aanvragen heeft veel inspanningen gevraagd van 
onze verschillende teams, omdat we met een onbekende ziekte werden geconfronteerd. We werden bijna iedere dag overstelpt met een enorme toevloed aan nieuwe 
wetenschappelijke gegevens. We moesten die ontwikkelingen ook op de voet volgen om ons werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Gelukkig werden er taskforces opgericht
waaraan ook het FAGG heeft deelgenomen (zuurstoftherapie, behandelingsrichtlijnen …). Dankzij onze interne coördinatie konden we verschillende belangrijke informatie-
elementen tot bij de verschillende teams laten doorsijpelen.

CL: Door de tijdsdruk maakten we gebruik van doorlopende beoordelingen of rolling reviews bij de behandeling van COVID-19-gerelateerde nationale aanvragen tot 
wetenschappelijk en technisch/regulatoir advies. Op regelmatige basis kregen we gedeeltelijke gegevens binnen. Dat was een totaal andere manier van werken dan wanneer 
je één keer een volledig dossier binnenkrijgt. We hebben ook versnelde tijdslijnen toegepast bij de behandeling van COVID-19-gerelateerde adviesaanvragen wat de werkdruk 
significant verhoogde. Het was een hele uitdaging op organisatorisch vlak. We werkten wel altijd aan een advies van goede kwaliteit, want dat was cruciaal voor het verdere 
verloop van de klinische proeven.

Normaal gezien duurt het vijf tot tien jaar om een vaccin te ontwikkelen en goed te keuren.
In 2020 zijn de klinische proeven met vaccins vrij snel gevorderd. Hoe was dat mogelijk?
SE: Begin juni 2020 hebben wij de eerste aanvraag voor klinische proeven met vaccins tegen COVID-19 ontvangen, dat was in feite het informele startschot van de 
vaccinatiecampagne in België. Sommige van die kandidaatvaccins zijn inmiddels goedgekeurd, andere nog niet. 
Je moet ook weten, zelfs een niet goedgekeurd vaccin is een stap vooruit. In onderzoek wordt altijd gezegd dat er meer deuren worden gesloten dan geopend. En een gesloten 
deur is ook een belangrijke informatie. We weten dat we daar niet meer hoeven te kijken.

CL: We ontvingen adviesaanvragen van zowel grote, internationale bedrijven die toonaangevend COVID-19-onderzoek verrichten, maar ook dossiers van academische 
onderzoekscentra en kleine en middelgrote ondernemingen. Wij maken daar geen onderscheid tussen, want dat zou niet eerlijk zijn.
Maar we hebben gezien dat de grotere farmabedrijven vaak in staat waren om de leiding te nemen in het COVID-19-onderzoekslandschap in vergelijking met kleinere bedrijven 
en academische onderzoeksgroepen. Ze hebben vaak meer mankracht, regulatoire kennis en experten, wat het mogelijk maakte om zo snel vaccins te ontwikkelen. 
Als de farmasector de voorbije jaren de platformtechnologie voor bijvoorbeeld mRNA-vaccins niet had ontwikkeld en verfijnd, hadden we nooit op een jaar tijd de eerste COVID-
19-vaccins ter beschikking kunnen hebben. Bovendien is de ondersteuning van innovatie ook een veel belangrijker actiedomein geworden binnen het Europese netwerk van 
geneesmiddelautoriteiten wat zeker heeft bijgedragen tot de versnelde goedkeuring van COVID-19-vaccins en geneesmiddelen. 
De mRNA-vaccins zijn een nieuwe technologie waarbij vaccins het genetisch materiaal bevatten dat een eiwit van de ziekteverwekker in het lichaam zal produceren.
De technologie biedt een platform waarbij het soort genetisch materiaal dat zal worden geproduceerd heel flexibel kan worden aangepast. Dat maakt het mogelijk om heel snel 
te schakelen van vaccin A naar vaccin B. Door de voorbije jaren in te zetten op die innovatie kregen we een voordeel en tijdwinst op alle vlakken.
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België heeft een zeer goede reputatie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en klinische proeven, zelfs vóór de crisis. Heeft dit de 
Belgische patiënten geholpen?
SE: Tijdens de crisis konden de fabrikanten, gelet op de omvang van de pandemie, kiezen waar ze hun klinische proeven wilden organiseren. De Belgische reputatie op het vlak 
van klinisch onderzoek heeft de balans verschillende keren naar ons land doen doorslaan. Dat heeft een positief gevolg voor onze patiënten gehad, die zeer vroeg toegang 
hadden tot een hele reeks behandelingen.

GM: België is inderdaad een erkend land voor klinisch onderzoek en innovatie. We hebben topexperten, wereldwijd erkend, en goede, kwaliteitsvolle sites voor klinisch 
onderzoek. Ons agentschap heeft al vele jaren een goede relatie opgebouwd met alle partners in klinisch onderzoek wat maakt dat de samenwerking in geval van crisis een 
stuk gemakkelijker verloopt. In dergelijke situaties moet je snel kunnen schakelen en dat kan alleen als er vertrouwen en respect is tussen de verschillende partners. De 
Europese Commissie vroeg het FAGG om een specifieke werkgroep voor de beoordeling van klinische proeven met potentiële COVID-19 therapeutische behandelingen
(EU4Health) te coördineren. Een project dat de samenwerking tussen de Europese lidstaten op het gebied van klinisch onderzoek wil verbeteren. Dat bewijst nogmaals onze 
toppositie binnen dat domein.

Al die taken zorgen voor een nooit geziene werkdruk die ook nu nog blijft aanhouden.
Welke invloed heeft dat op u als mens en hoe hebt u deze intense periode ervaren?
SE: 2020 is ongetwijfeld het zwaarste jaar in mijn carrière geweest. Het feit dat ik buitengewone zaken heb kunnen realiseren, heeft mij veel voldoening gegeven. Maar ik heb 
ook veel offers moeten brengen. Dit heeft een enorme impact gehad op mijn privéleven. Van de ene dag op de andere zaten we in totale lockdown. Ik heb twee jonge kinderen 
die niet begrepen waarom hun papa de hele dag thuis was, maar absoluut niet kon worden gestoord. Ik heb gelukkig wel op mijn echtgenote kunnen rekenen. Ik werkte ook 
non-stop. Ik stopte rond 23.00 uur of middernacht. En ik begon dan vaak opnieuw rond vijf uur ‘s morgens. Ik werkte soms ook ‘s nachts om aan vergaderingen met de
Verenigde Staten deel te nemen. Onze rol in deze crisis is soms moeilijk aan onze gezinsleden uit te leggen, omdat die minder in het oog springt dan de algemene 
inspanningen.

GM: Iedereen heeft zware inspanningen moeten leveren, soms ten koste van het privéleven. Maar de motivatie was wel heel hoog. Elk dossier dat werd behandeld, had 
natuurlijk een directe impact op patiënten. Elk dossier dat werd behandeld, was belangrijk. Aan het einde van de dag zagen we zelfs het resultaat van ons werk, want de 
coronacrisis was elke avond het hoofdpunt in het nieuws. Ik heb de impact van de coronacrisis op ons als mens wel onderschat. Omdat je vaak in de adrenaline van het moment 
zit, besef je dat niet. Maar nu de eerste storm wat is gaan liggen, merk ik de impact op de mensen meer en meer. Niet alleen bij ons agentschap, maar ook in het algemeen.

Welke aandachtspunten zijn er nog voor de toekomst?
GM: We zitten nog altijd midden in de crisis maar zowel bij het FAGG als op Europees niveau 
probeert iedereen de samenwerkingsverbanden en de interne processen te herzien en te 
optimaliseren. Zo hebben we tijdens de coronacrisis de sponsors aangeraden om eerst een 
wetenschappelijk advies aan te vragen voordat ze een klinisch onderzoek starten. Daardoor 
konden klinische onderzoeken later veel sneller worden goedgekeurd en opgestart. Door in 
een vroeg stadium proactief te overleggen, kunnen nieuwe therapieën veel sneller tot bij de 
patiënt geraken.

CL: Voor behandelingen voor COVID-19 werden sponsors ook verplicht om dossiers in te 
dienen in verschillende Europese lidstaten tegelijkertijd, zodat alle patiënten in Europa zo 
snel mogelijk konden deelnemen aan de klinische proeven en alle ziekenhuizen werden 
bevoorraad met de geneesmiddelen. Dat systeem zit nu nog in een pilootfase maar het is 
absoluut ons doel om dat verder uit te bouwen en te optimaliseren.

Visuele voorstelling van het spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus dat zich bindt aan een menselijke cel.
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De testen
“Als we niet hadden ingegrepen, hadden slechte testen kunnen leiden tot nog meer besmettingen.”
Hugues Malonne is directeur-generaal van het directoraat-generaal POST vergunning, onder meer bevoegd op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen, en sterk getroffen door de COVID-19-crisis. Jeroen Poels werkt als gedetacheerde expert van Sciensano voor de cel Medische Hulpmiddelen van 
het FAGG. Hij houdt zich dagelijks bezig met de wetgeving over in-vitro diagnostica. Tijdens de coronacrisis werkten Hugues en Jeroen samen met hun teams aan de 
beschikbaarheid van en aanbevelingen voor COVID-19-testen.

Testing is een van de belangrijkste verdedigingslinies tegen het coronavirus. 
HM: Inderdaad, zodra het virus werd geïdentificeerd, moesten we kunnen vaststellen of een patiënt was besmet. Daarvoor hadden we 
identificatietesten nodig. Het virus kan meteen worden geïdentificeerd aan de hand van PCR-testen, of we kunnen ook antistoffen opsporen aan 
de hand van serologische testen. Het eerste type testen is natuurlijk doeltreffender in de strijd tegen een ziekte: het is nuttiger om te weten of een 
patiënt is besmet op het moment van de test dan te weten of hij of zij op een bepaald moment besmet is geweest. We hebben ons dus in eerste 
instantie geconcentreerd op de PCR-testen.

Aan het begin van de crisis zorgde de testcapaciteit in België voor ongerustheid. Wat was de rol van het FAGG om 
schaarste te voorkomen?
JP: Na de uitbraak van de crisis in Europa werd al snel duidelijk dat er problemen waren met de testcapaciteit van onze Belgische labo’s.  
Er werden testen afgenomen, maar de labo’s konden dat tempo gewoon niet bijhouden. Onze eerste taak was om de testcapaciteit te verhogen.

HM: We hebben dus een alternatief testingsysteem op touw gezet. We hebben toestellen en materiaal ingezet dat hier aanvankelijk niet voor was 
bedoeld. In een eerste fase hebben we materiaal dat we links en rechts hebben gekregen, bijvoorbeeld van mensen die voedselcontroles uitvoeren 
maar door de lockdown weinig tot geen gebruik maakten van het materiaal, verzameld in farmaceutische laboratoria. 
In een tweede fase hebben we onze universitaire laboratoria uitgerust om daar de testen te kunnen uitvoeren.  
Dat testingsysteem werd uitgewerkt in samenwerking met de KU Leuven en andere universitaire centra en zo ontstond “het federale netwerk”.

Dat netwerk brengt tal van actoren bijeen. Hoe is de samenwerking verlopen?
HM: We hadden elk onze aandachtspunten maar over het algemeen heeft iedereen zijn/haar steentje bijgedragen in een constructieve sfeer. We hadden allemaal hetzelfde 
doel: zorgen voor voldoende testcapaciteit, een kernelement voor een doeltreffende beheersing van de crisis. Mijn medewerkers hebben zich erg flexibel opgesteld om deze 
geheel nieuwe opdrachten tot een goed einde te brengen.
Zo hebben sommigen het demonteren, het transporteren naar de laboratoria en het hermonteren van materiaal in goede banen moeten leiden en moesten er soms 
vrachtwagens van het leger worden ingezet voor het transport. Altijd met veel goede wil van onszelf en onze partners. Dit is een zeer positief punt dat ik wil benadrukken: we 
hebben nooit problemen gehad met het lenen van materiaal.
Er waren zelfs mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven om te helpen met de testen in de laboratoria. Maar helaas was er ook een keerzijde: achteraf vonden sommigen dat 
we te veel testcapaciteit hadden, waar ze zich enkele dagen daarvoor nog zorgen maakten over eventuele tekorten. 
Zo zie je maar dat het onmogelijk was om exact te voorzien in wat nodig was. We hebben ons best gedaan met de informatie waarover we op dat moment beschikten. Met 
trots. België heeft over het algemeen nooit te kampen gehad met een tekort aan diagnostische testen. 
Dat was niet overal in Europa het geval.

Hugues Malonne

Jeroen Poels



Werd het wat rustiger eens die teststructuur op poten stond?
JP: Helemaal niet. We hebben niet alles ingezet op één soort test, maar hebben verschillende soorten testen onderzocht omdat we ongerust bleven voor tekorten. Zo zijn we in 
juni 2020 een studie opgestart in samenwerking met Sciensano, ziekenhuizen, universiteiten en andere partners. We onderzochten of we speekselstalen konden gebruiken voor 
de PCR-testen in plaats van nasofaryngeale stalen met een neuswisser. De speekselstalen zijn gemakkelijker om te nemen. Uit de studie bleek dat speeksel de nasofaryngeale 
stalen niet kan vervangen. De meest besmettelijke mensen werden er wel uitgehaald, maar mensen die een lage lading aan virusdeeltjes hadden, die werden gemist. Voor de
teststrategie waren speekselstalen dus niet bruikbaar. Het is ook belangrijk om te weten dat het FAGG in normale tijden geen dossiers voor in-vitro diagnostica beoordeelt. 
Die hulpmiddelen worden normaal gezien door een aangemelde instantie onderzocht en krijgen een CE-markering als ze aan alle wettelijke eisen voldoen, daarna mogen ze 
worden vrij verkocht op de Europese markt. De eerste antilichaamtesten kwamen vooral van Aziatische fabrikanten. De testen hadden wel degelijk een CEmarkering,
maar waren kwalitatief zeker niet goed genoeg om te kunnen inzetten in onze teststrategie. Daarom hebben we een schema opgesteld om antilichaamtesten te laten valideren 
in België. De Belgische labo’s hebben ongeveer tachtig testen geëvalueerd met meer dan tienduizend stalen. De testen die voldeden aan bepaalde criteria die wij hadden 
opgesteld, werden dan gepubliceerd op onze website. Andere lidstaten zijn later hetzelfde systeem gaan toepassen.

En natuurlijk waren er ook de zelftesten.
HM: Ja, het zijn oorspronkelijk minder gevoelige testen en de kwaliteit van de eerste zelftesten liet te wensen over. Er moest dan ook zeker voor worden gezorgd dat de zelftest 
correct werd uitgevoerd. We hebben dus in eerste instantie de beslissing genomen om de verkoop van dergelijke testen in de voor het publiek opengestelde officina’s te 
controleren en te beperken voor het publiek opengestelde officina s te controleren en te beperken.

JP: De markt is later inderdaad overspoeld met antigentesten en die waren vaak van bedenkelijke kwaliteit. Omdat er zoveel verschillende testen waren, was het onmogelijk 
om ze allemaal in Belgische labo’s te laten testen. Het FAGG heeft toen ook een schema met criteria opgesteld waaraan de testen moesten voldoen. De fabrikant moest ons 
informatie over validatiestudies en klinische studies bezorgen. Op basis van die gegevens werd een lijst met de gevalideerde testen op onze website gepubliceerd. Die lijst werd 
ook gebruikt om de terugbetaling van de testen te regelen. Alleen testen die op die lijst staan, worden terugbetaald.
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Het FAGG heeft talrijke taken op zich genomen die normaal gezien niet onder onze bevoegdheden vallen.  
Hoe hebt u het werk verdeeld en georganiseerd?
HM: Er werden een aantal taskforces opgericht. De eerste taskforce die werd opgericht is de taskforce Diagnostics onder leiding van minister Philippe De Backer. De taskforce 
heeft een aantal beslissingen moeten nemen om snel en efficiënt vooruitgang te kunnen boeken. Daartoe hebben we de gewoontes en bevoegdheden een beetje door elkaar 
moeten schudden en hebben we ongetwijfeld onopzettelijk bepaalde gevoeligheden geraakt en frustraties opgewekt bij een aantal professionele zorgverleners en het grote 
publiek. Er moet worden herinnerd dat we aan het begin van deze ongeziene crisis deden wat we konden. Al onze handelingen hadden maar één doel: zorgen voor voldoende 
testcapaciteit.

Hoe hebben de teams die enorme werklast opgevangen?
HM: Hier moet de solidariteit die is ontstaan tussen de medewerkers van ons agentschap, maar ook met de buitenwereld, in het licht worden geplaatst. Iedereen heeft 
bijgedragen aan deze collectieve inspanning. Bij ons, op de diensten die minder getroffen zijn door de crisis, hebben talrijke vrijwilligers zich aangemeld om de afdeling Goed 
Gebruik of de cel Medische hulpmiddelen, die zwaar getroffen waren door de COVID-19-crisis, te versterken. En de anderen hebben het werk van hun overgeplaatste collega’s 
overgenomen.

Hoe hebben de teams die enorme werklast opgevangen?
HM: Hier moet de solidariteit die is ontstaan tussen de medewerkers van ons agentschap, maar ook met de buitenwereld, in het licht worden geplaatst. Iedereen heeft 
bijgedragen aan deze collectieve inspanning. Bij ons, op de diensten die minder getroffen zijn door de crisis, hebben talrijke vrijwilligers zich aangemeld om de afdeling Goed 
Gebruik of de cel Medische hulpmiddelen, die zwaar getroffen waren door de COVID-19-crisis, te versterken. En de anderen hebben het werk van hun overgeplaatste collega’s 
overgenomen.

Menselijk gezien was het ongetwijfeld niet altijd even gemakkelijk om met de werklast en de stress om te gaan. 
HM: Het grote verschil van deze crisis met alle voorgaande crisissen, voor mij, is de duurtijd. En het is nog niet gedaan. Het voordeel dat we hebben gehad, is dat minister 
Philippe De Backer altijd bereid was te luisteren en zeer betrokken was. Dat heeft ons steun en erkenning gegeven, ook al werd ons advies niet altijd gevolgd. Ik voelde me 
gewaardeerd en dat heeft me geholpen om de hoeveelheid werk het hoofd te bieden.

JP: Het is ongelooflijk hoeveel werk we hebben verzet, daar mag iedereen fier op zijn. Als bevoegde autoriteit hebben we de markt veilig kunnen houden door in te zetten op 
het onderzoek naar verschillende soorten testen. Als we niet hadden ingegrepen, hadden slechte testen kunnen leiden tot nog meer besmettingen.

Waren uw collega’s even gemotiveerd als u?
HM: Het was indrukwekkend om vast te stellen dat veel collega’s die tot op vandaag routinematig de administratie deden, ons kwamen helpen. We kunnen zelfs zeggen dat we 
ons in een jungle bevonden. En we hebben dat gedaan met veel enthousiasme en professionalisme. Dat moet zeker worden benadrukt.

Home interview



“We hebben taken opgenomen die niet tot onze bevoegdheden behoren, maar tijdens een crisis moet 
je durven verantwoordelijkheden opnemen en knopen doorhakken.”
Tijdens de coronacrisis speelde het directoraat-generaal Inspectie een belangrijke rol in de logistieke uitbouw van de vaccinatiecampagne. Viviane Henry, 
verantwoordelijke van de afdeling Distributie, en Margriet Gabriels, inspecteur bij en later verantwoordelijke van de afdeling Aflevering werkten onder leiding van 
directeur-generaal Ethel Mertens actief mee aan de organisatie van de opslag en verdeling van de coronavaccins.

De distributie van de vaccins was niet het eerste wapenfeit voor jullie teams in deze crisis. Jullie hadden al bergen 
werk verzet met het verzekeren van essentiële geneesmiddelen voor de ziekenhuizen.
MG: In maart 2020 kregen we de eerste melding van een ziekenhuis dat geen chloroquinefosfaat meer had. Op dat moment was dat het 
geneesmiddel dat werd gebruikt voor de behandeling van COVID-patiënten. Vanaf dan is de bal aan het rollen gegaan. We hebben via 
distributeurs voorraden van cruciale geneesmiddelen proberen te traceren om die te bezorgen aan ziekenhuizen die een melding hadden gedaan 
van een tekort. Samen met de afdeling Goed Gebruik gingen onze inspecteurs van verschillende diensten via hun contacten ook op zoek naar
fabrikanten van die geneesmiddelen en stelden ze dossiers op voor potentiële aankopen. Zo hebben we met de afdeling Distributie eigenlijk een 
heel medical urgency systeem op poten gezet om de bevoorrading in ziekenhuizen te voorzien.

EM: Soms was de bevoorrading heel nipt, maar toch zijn we erin geslaagd om altijd de nodige geneesmiddelen te kunnen voorzien. In het begin 
gebeurde de opvolging van die tekorten allemaal handmatig, dat was tijdrovend. Maar na verloop van tijd hebben we samen met onze collega’s 
van de afdeling Goed Gebruik dat voor een deel kunnen automatiseren. Daarmee konden we in een oogopslag zien welke voorraden er waren in het 
hele circuit, van fabrikanten, over de groothandelaar-verdelers, tot in de ziekenhuizen en eventuele tekorten voorkomen. Die tool zal in de toekomst 
ongetwijfeld nog goed van pas komen.

En dan volgde de vaccinatiecampagne, een enorme logistieke opdracht, want alle Belgen moesten 
op korte termijn een vaccin kunnen krijgen. Welke rol hebben jullie gespeeld in de voorbereiding daarvan?
VH: De logistieke aspecten van de opslag en verdeling van de vaccins is grotendeels uitgewerkt onder leiding van het directoraatgeneraal 
Inspectie. In september 2020 is er een werkgroep opgericht om de vaccinatiecampagne te bespreken. Later is daar een taskforce 
Operationalisering van de vaccinatiestrategie uit ontstaan met onder andere experten van het FAGG, academici, dokters en leden van het 
coronacommissariaat. Maar wij waren daarvoor intern al begonnen met het zoeken naar oplossingen om de vaccins op een correcte en veilige 
manier te kunnen distribueren. Als één van de partners met expertise binnen dat domein heeft het FAGG vanaf het begin een grote operationele 
rol gespeeld.

EM: Het is wel belangrijk om te weten dat vaccinatie geen FAGG bevoegdheid is. De deelstaten, de Vlaamse, Waalse de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Gewest, 
hebben een belangrijke rol. Toch was het belangrijk en efficiënter om gebruik te maken van een gecentraliseerd circuit. Vergeet ook niet dat de vaccins door de federale 
overheid werden aangekocht. Wij hadden een grote expertise en ons advies werd echt gewaardeerd. Met sommige deelstaten hadden we dagelijks overleg. We hebben hen 
bijgestaan om zich goed voor te bereiden en de bestellingen en toediening van vaccins optimaal te laten verlopen. Het FAGG heeft daar toch wel een enorme sleutelrol bij de 
opstart en de praktische uitwerking van dit systeem gespeeld.

De distributie van vaccins

Margriet Gabriels

Ethel Mertens

Viviane Henry
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Tegen alle verwachtingen in kregen we eind 2020 het nieuws dat de vaccins nog dat jaar zouden worden goedgekeurd.
EM: In het begin hadden we heel weinig informatie, maar geleidelijk aan kwam alles in een stroomversnelling en kwamen we meer te weten over de vaccins. We wisten al snel 
dat sommige vaccins niet gewoon op kamertemperatuur konden worden bewaard. Al snel kwamen we bij het idee om de ziekenhuizen aan te spreken. Die bleken voldoende 
capaciteit te hebben en waren bereid om de vaccins te bewaren en klaar te maken voor distributie. Er kwamen uiteindelijk een veertigtal ziekenhuizen die als hub dienden voor 
de verdere verdeling op het terrein, met in het begin natuurlijk de focus op de woonzorgcentra. Voor de logistieke aspecten werd dan beroep gedaan op een door de federale 
overheid aangeduide distributeur.

Hoe hebben jullie de distributie van vaccins in de praktijk getest?
MG: In december 2020 hebben we een eerste dry run gedaan met flacons die waren gevuld met water. We hebben het hele proces vanaf de levering van de vaccins door de 
fabrikant tot de toediening in de woonzorgcentra grondig getest. Niemand had ervaring met het opzetten van zo een grote vaccinatiecampagne, maar ook hierbij werd er op 
ons gerekend omwille van onze expertise en kennis. Onze inspecteurs hebben de hele procedure gevolgd: vaccins uit de verpakking halen, in de vriezer bewaren, ontdooien, 
voorbereiden en toedienen … elke stap zijn we in detail gaan bekijken. Dat heeft een grote rol gespeeld in het opzetten van procedure voor de vaccinatie. We kregen eind
2020 de eerste vaccins bij wijze van spreken als kerstcadeaus en op 28 december 2020 zijn dan de eerste inwoners van woonzorgcentra gevaccineerd.

Het was ongetwijfeld niet altijd gemakkelijk om alle partijen op dezelfde lijn te krijgen?
VH: Voor de vaccinaties was dat heel moeilijk, want de situatie evolueerde zeer snel. Je was nooit zeker dat een beslissing die je ’s morgens had genomen, in de namiddag 
niet was veranderd. We moesten heel snel beslissingen nemen die onmiddellijk in werking traden. Ook de meldingen van bijwerkingen, virusvarianten en wetenschappelijke 
bevindingen zorgden ervoor dat we snel moesten schakelen. Als de vaccinatiecampagne in een hogere versnelling terechtkwam, moesten we meer spuiten en naalden 
bestellen. Dat alles toonde aan dat een goede samenwerking en communicatie cruciaal zijn tijdens een crisis. We hebben enorm veel ondersteuning gehad vanuit de 
farmaceutische sector en van de ziekenhuisapothekers. Het netwerk dat we hebben uitgebouwd, zullen we in de toekomst ongetwijfeld kunnen gebruiken. Het was ook mooi 
om te zien dat iedereen hetzelfde doel nastreefde, dat was wel wat anders dan in normale omstandigheden.

Foto’s van de dry run met flacons gevuld met water: de flacons uit de diepvries halen – een doos met vaccins komt aan bij het woonzorgcentrum – de spuiten worden voorbereid in het vaccinatiecentrum.
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De taken die jullie beschrijven, behoren niet allemaal tot jullie dagelijks takenpakket. Hoe ver zijn jullie buiten jullie comfortzone moeten 
treden?
EM: Dat was het moeilijkste aan deze crisis. Het was allemaal nieuw voor ons, we hebben taken opgenomen die niet tot kerntaken van het directoraat-generaal Inspectie 
behoren en waar wij geen ervaring mee hadden. We hebben een heel andere rol gespeeld tegenover farmaceutische firma’s. In normale omstandigheden gaan wij hen als 
inspecteurs controleren en nu moesten we samenwerken om oplossingen te zoeken voor de crisis. De karakteristieke eigenschappen van onze teams hebben ons daar enorm in 
geholpen. We zijn het gewend om flexibel te zijn. Ook de vastberadenheid en assertieve karakters van onze mensen hebben daar een enorme rol in gespeeld. De crisis heeft
aangetoond dat we zowel mensen nodig hebben met expertise als mensen die beslissingen durven nemen en verantwoordelijkheden opnemen en zich niet wegschuilen. Je 
moet pragmatisch zijn en de knoop durven doorhakken.

De werklast was enorm tijdens de coronacrisis en blijft nu nog verder duren, hoe gaan jullie daarmee om?
MG: De keuzes die we moesten maken of de beslissingen die we namen bij het leveren van geneesmiddelen aan de ziekenhuizen hadden vaak een hele grote impact. Vaak 
hadden we ook discussies met de ziekenhuisapothekers over wat zij wensten tegenover wat effectief nodig was om hun patiënten te helpen. Het werd allemaal heel concreet 
en dat was emotioneel zwaar. Naarmate de crisis vorderde, merkte je dat ze emotioneler werden en ook gewoon nood hadden aan een gesprek buiten het ziekenhuis.

EM: In het begin was iedereen snel mee, het is crisis en iedereen moet helpen. De bereidwilligheid om te helpen was enorm groot. Natuurlijk wist niemand op dat moment hoe 
lang alles ging duren. Je leeft op adrenaline. Maar na verloop van tijd sloeg de vermoeidheid toe, toen hebben we echt mensen moeten ondersteunen. We zagen dat ze anders 
gingen uitvallen, iedereen was doodop. Het was echt confronterend om te horen van vrienden dat de lockdown het ideale moment was om een grote kuis te doen, terwijl ik 
niet eens tijd had om te koken of de was te doen. Het moeilijkste als directeurgeneraal was dat ik vaak geen tijd had om aan het mentale aspect van mijn medewerkers te 
denken. Ik heb geprobeerd om mensen vanop afstand te bereiken, maar ik vind het jammer dat ik niet de tijd had om mijn mensen emotioneel te ondersteunen zoals het 
moet. Ondanks het feit dat het zowel fysiek en mentaal heel zwaar was, hebben we ons elke dag tweehonderd procent gegeven. Onze expertise is heel belangrijk geweest 
tijdens de crisis en de hele ploeg die daaraan heeft gewerkt, mag daar fier op zijn.
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De veiligheid van vaccins en geneesmiddelen
“We werden geconfronteerd met een onbekende ziekte. We moesten alle beschikbare informatie 
verzamelen om bijna simultaan de veiligheid van de mogelijke behandelingen te beoordelen.”
Christelle Bizimungu is evaluator geneesmiddelenbewaking voor vaccins. Laurence de Fays is evaluator humane geneesmiddelenbewaking. Ze is ook plaatsvervangend 
lid voor België in het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Françoise Wuillaume is evaluator 
geneesmiddelenbewaking en lid van het team FarmacoEpidemiologie. Ze werken in de cel Farmacovigilantie (menselijk gebruik)/Evaluatoren, onder leiding van Jamila 
Hamdani. Alle vier waren ze, op verschillende niveaus, betrokken bij de evaluatie van de risico-batenverhouding voor mogelijke COVID-19-behandelingen en -vaccins.

Geneesmiddelenbewaking vindt doorgaans plaats nadat de geneesmiddelen, waaronder vaccins, hun vergunning voor
het in de handel brengen hebben gekregen. Was dat ook het geval voor COVID-19?
LD: Niet echt. Vanaf april 2020 oordeelde het EMA dat er een groot aantal moleculen zou worden voorgesteld als behandeling tegen COVID-19. En 
inderdaad, de zorgverleners gebruikten wat voorhanden was en waarvan ze konden hopen dat het een gunstig effect zou hebben bij COVID-19-
patiënten. Voor tal van behandelingen, die oorspronkelijk waren bedoeld voor andere aandoeningen, werden er klinische proeven uitgevoerd. Dat 
was bijvoorbeeld het geval voor chloroquine, en vervolgens voor remdesivir. Die proeven brachten uiteraard geneesmiddelenbewakingsaspecten 
met zich mee. We moesten immers de risico-batenverhouding van al die potentiële geneesmiddelen en behandelingen bepalen.

JH: Taken in het kader van COVID-19 zijn onze prioriteit geworden. De meest doeltreffende manier voor ons om bij te dragen tot de veiligheid van de 
behandelingen was om de beschikbare veiligheidsgegevens over de in België gekozen behandelingen snel te communiceren. We deelden wekelijks 
een rapport op basis van de gegevens uit de Europese databank met Sciensano – voor therapeutische richtlijnen – en met de contactpunten voor 
geneesmiddelenbewaking in de ziekenhuizen. We ontvingen feedback van de ziekenhuizen, die ons bedankten voor die wekelijkse rapporten. Ze 
vertelden ons dat dat erg nuttig was voor hen. We zijn uiteraard erg trots dat we, op ons niveau, het terrein hebben kunnen helpen.

De werkdruk nam voor jullie cel dus toe vanaf het begin van de pandemie. Heeft die extra werkdruk gewogen op de 
organisatie van het team?
JH: Het was erg zwaar omdat we te maken hadden met een onbekende ziekte. Eerst moesten we meer te weten komen over de ziekte zelf door wetenschappelijke publicaties 
te raadplegen. Vervolgens hebben we getracht die informatie in verband te brengen met de veiligheidsaspecten van de geneesmiddelen die werden toegediend tegen de 
ziekte. Ik heb zelf nachtenlang wetenschappelijke publicaties gelezen. Het was zeer intens. Ik wil wel de ongelooflijke solidariteit benadrukken die ontstond binnen het team, 
en die het mogelijk heeft gemaakt om veel werk te verzetten. Zonder die solidariteit zou dat niet zijn gelukt.

LD: De informatiestroom over COVID-19 was inderdaad snel en continu. Een aantal klinische proeven werden gepubliceerd voor er peer review had plaatsgevonden. Regelmatig 
waren er resultaten die in tegenspraak waren met de eerdere resultaten. Dat maakte het er niet eenvoudiger op voor ons, maar evenmin voor het grote publiek en de media. 
Daarom werkten we intensiever samen met de afdeling Communicatie, wat ook voor extra werk zorgde. Gelukkig konden we binnen de cel op elkaar rekenen.
Ik was onder de indruk van de hoeveelheid werk die mijn collega’s van het vaccinteam en de evaluatoren die instaan voor de nieuwsbrief en de case reports hebben verzet, en 
van het enthousiasme en de professionaliteit waarmee dat gebeurde. Dat zorgde ervoor dat wij, die in ons dagelijks werk minder impact ondervonden van de crisis, hen zoveel 
mogelijk wilden steunen, door een deel van hun gebruikelijke taken over te nemen.

Laurence de Fays

Jamila Hamdani



Waren jullie in 2020 al beginnen te werken rond de vaccins?
FW: Uiteraard. We bereidden ons toen al voor op de toekomstige vaccinatiecampagne. Het was moeilijk om ons een beeld te vormen van hoe het eraan toe zou gaan. Noch in 
België, noch in de rest van de wereld hadden we ooit een vaccinatiecampagne van dergelijke omvang meegemaakt. We moesten wel vooruit denken om het werk zo goed 
mogelijk te organiseren.

LD: We moeten erkennen dat het EMA enorm veel voorbereidend werk heeft verricht en heel veel informatie over de vaccins heeft verstrekt. België heeft zich, zodra een aantal 
farmaceutische bedrijven aankondigden dat ze vaccins tegen COVID-19 zouden voorstellen, bij het PRAC kandidaat gesteld om het eerste vaccindossier, dat door AstraZeneca bij 
het EMA werd ingediend, te beoordelen. Parallel met deze procedure heeft het team voor geneesmiddelenbewaking ook de andere vergunningsdossiers voor vaccins opgevolgd 
om de vereisten en de specifieke kenmerken van elk dossier te vergelijken en de coherentie te waarborgen.

FW: België was ook actief betrokken bij het ACCESS-project van het EMA voor actief toezicht op de COVID-19-vaccins. Het idee was om een systeem op te zetten waarmee 
mensen hun bijwerkingen na vaccinatie tegen COVID-19 onmiddellijk konden registreren. Het vergde heel wat coördinatie in 2020 om het project in 2021 tot een goed einde te 
brengen.

JH: Daarnaast werd, op nationaal niveau, het spontaan meldingssysteem verbeterd, aangepast aan de COVID 19 vaccins en geïntegreerd in verschillende platformen zoals 
VaccinNet+ Het team ADR van COVID-19-vaccins en geïntegreerd in verschillende platformen, zoals VaccinNet+. Het team ADR van onze collega Katrien Bernaert heeft 
voortreffelijk werk geleverd. We konden ook rekenen op de waardevolle hulp van de collega’s van ICT en van de juridische dienst.

Een dosis van het vaccin wordt opgetrokken uit een multidosis flacon.
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De crisis bracht andere prioriteiten en nieuwe taken met zich mee voor jullie team. Hebben jullie daar bepaalde 
werkgewoonten aan overgehouden?
CB: Door samen te werken met andere landen werden er nieuwe contacten gelegd. Die professionele contacten met de evaluatoren uit 
andere landen, PRAC, corapporteurs, leden van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) worden voortgezet. De 
informatiedoorstroming verloopt vlotter. We kennen onze gesprekspartners beter en we weten hoe we snel contact met hen kunnen opnemen. Dat 
stelt ons in staat om informatie uit te wisselen, maar ook om hulp te vragen. Spanje heeft ons bijvoorbeeld geholpen om een dossier te beoordelen 
in de zomer van 2021. Dat is iets wat we vroeger nauwelijks deden.

FW: We hebben moeten leren samenwerken met externe medewerkers zoals Sciensano en Vaccinnet. We hebben ons aangesloten bij werkgroepen … 
Kortom, we hebben moeten netwerken, iets wat vóór de crisis minder deel uitmaakte van onze dagelijkse werkzaamheden. Binnen het agentschap 
hebben we wekelijks vergaderingen georganiseerd waarop wetenschappelijke informatie kon werden uitgewisseld tussen verschillende entiteiten
van het FAGG. Dat was zeer nuttig voor de doorstroming van de informatie. Dat moeten we in het achterhoofd houden voor wanneer de situatie daar 
opnieuw om vraagt.

JH: Tot slot moeten we ook benadrukken dat we konden rekenen op experten van buiten het FAGG.
Bijvoorbeeld op professor Jean-Michel Dogné, die ook betrokken is bij de veiligheid van de vaccins bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). We 
hadden het voorrecht met hem te kunnen samenwerken. Hij heeft een grote expertise op het vlak van geneesmiddelenbewaking, met name in verband 
met vaccins.

Christelle Bizimungu

Françoise Wuillaume
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Communicatie in de crisis
“Het was geen spurt, maar een marathon. Maar dan wel één op spurtsnelheid.”

Ann Eeckhout is verantwoordelijke van de afdeling Communicatie en woordvoerder van het FAGG. Olivier Christiaens is vervangend woordvoerder en werkt ondere andere 
mee aan de externe communicatie van het agentschap. Samen met hun team zorgden Ann en Olivier tijdens de coronacrisis dagelijks voor de externe communicatie van 
het agentschap via berichten op de website en sociale media. Ze stonden ook in voor alle perscontacten.

Wanneer hebben jullie voor het eerst een signaal opgevangen van de crisis?
OC: De eerste persvragen die we binnenkregen over COVID-19 gingen over de lockdown in Wuhan. Die regio in China is belangrijk voor de 
productie van grondstoffen van geneesmiddelen. Journalisten vroegen zich af wat die lockdown zou betekenen voor de geneesmiddelen op de 
Europese markt. Of we bijvoorbeeld in België problemen zouden krijgen door tekorten. Op dat moment was het nog een ver-van-ons-bed-show. 
Toen de crisis later uitbrak in Italië en daarna in de rest van Europa ging de bal aan het rollen en kregen we persvragen over allerlei onderwerpen 
die ook maar iets te maken hadden met onze bevoegdheden. Van mondmaskers en testen tot behandelingen tegen COVID-19 en tekorten van 
geneesmiddelen in ziekenhuizen en nog zoveel meer.

Toen kwam de eerste lockdown. Het hele land zat met vragen maar wat gebeurde er als jullie geen antwoord 
hadden?
OC: Als overheidsinstelling met specifieke bevoegdheden binnen de volksgezondheid streven we ernaar om volledige en juiste informatie te 
geven. We vragen daarvoor altijd input aan onze experten. Tijdens deze crisis was de persaandacht immens en zat de pers heel kort op de bal. 
Normaal gezien zijn er in België slechts een klein groepje journalisten die onze activiteiten in detail volgen. Nu had elke krant, magazine, televisie 
of radiozender verschillende journalisten die zich focusten op onze activiteiten. Daarbij kwam nog de moeilijkheid dat de crisis zo snel evolueerde 
en er zoveel verschillende organisaties, overheidsinstellingen, werkgroepen … bij betrokken waren. 

Als we een persvraag beantwoorden en twee dagen later dezelfde vraag van een andere journalist kregen, konden we de informatie van twee dagen ervoor al niet meer 
gebruiken omdat het zo snel veranderde. Onze informatie moest ook honderd procent zeker kloppen, want een paar minuten na het perscontact stond vaak al een artikel 
online, ’s avonds kwam dat onderwerp ook in het nieuws en de dag erna stond het in de krant. Wat mij geruststelde is het feit dat we op geen enkel moment het gevoel 
hadden dat er niet eerlijk werd geantwoord door onze experten. Als burger had ik vertrouwen in de overheid, omdat ik zelf kon zien dat iedereen zijn uiterste best deed.

AE: Ook al hadden we geen antwoord op alle vragen, we waren daar eerlijk in. We kregen ook enorm veel respect gekregen van de buitenwereld omdat we altijd bereikbaar 
waren. De telefoons werden opgenomen, de e-mails werden naar ons beste vermogen beantwoord. Ik denk dat die snelle reactietijd en een eerlijke, open communicatie ons 
een geloofwaardig statuut geven. We zijn te vertrouwen als waardevol contactpunt. Uiteraard hebben we in deze crisis veel geantwoord op basis van voorlopige gegevens 
of onder tijdsdruk. Ook wanneer er kritiek kwam, zijn we geen enkel gesprek of geen enkele vraag uit de weg gegaan. We hebben altijd feitelijk, eerlijk en correct kunnen 
antwoorden en de context geduid.

Olivier Christiaens

Ann Eeckhout
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Is de werkdruk na die eerste golf wat gaan liggen?
OC: Dat is misschien wel het verschil met de andere diensten waar er op een bepaald moment een piek was, bij ons bleef en blijft die extra werkdruk hoog. Qua werklast 
hebben we bij onze afdeling weinig gemerkt van de verschillende besmettingsgolven. Alle bevoegdheidsdomeinen van het agentschap zijn in 2020 wel aan bod gekomen. 
In het begin had je de voorraden van geneesmiddelen waarvan productiesites in China zaten. Daarna kwamen de mondmaskers waarvoor we ook veel persvragen hebben 
gekregen en nog later de PCR-testen en zelftesten en de tekorten aan medische hulpmiddelen. Na de zomer ging alle persaandacht naar aankoop en goedkeuring van de 
vaccins. In 2020 hebben we in totaal 782 persvragen beantwoord, met een record van 19 vragen op één dag. Voor ons als communicatieafdeling was het in feite geen spurt, 
maar een marathon. Maar dan wel één op spurtsnelheid.

Hoe gingen jullie om met de moeilijke onderwerpen die vaak nieuw waren voor onze experten 
maar ook voor jullie?
AE: Onze ondersteunende rol kwam enorm naar boven. Bij het agentschap is het is niet de bedoeling dat de 
journalisten rechtstreeks onze experten contacteren. Niet om een drempel op te werpen of informatie weg te houden, 
maar omdat onze experten dag in dag uit bezig waren. Zij waren bij wijze van spreken bezig met het redden van 
mensenlevens en dat kreeg uiteraard prioriteit. Als communicatiedienst hebben we onze bevoegdheden goed onder de 
knie en in normale omstandigheden weten we perfect bij wie we informatie moeten gaan halen. Maar nu was dat niet
meer het geval. Het agentschap kreeg dringende taken toegewezen die klassiek niet tot onze bevoegdheid behoorden. 
Ook voor onze experten was dit allemaal nieuw en soms hadden zij ook niet alle informatie die we nodig hadden. De 
informatie was zeer fragmentarisch aanwezig en dat was moeilijk, zeker in het begin van deze crisis. Gelukkig was het 
begrip bij de pers wel groot.

Het FAGG kreeg op korte tijd meer bekendheid bij het grotere publiek. Wat hebben jullie
gedaan om alle informatie voor iedereen toegankelijk te maken?
AE: Dat was al een bijzonder aandachtspunt, maar tijdens deze crisis hebben we extra geïnvesteerd om informatie 
begrijpelijk en toegankelijk te maken. Zo hebben we een rubriek gemaakt op onze website met alle informatie over 
het onderzoek rond behandelingen, en belangrijke info rond testen, mondmaskers, ventilators … Samen met onze 
experten hebben we tegen het einde van het jaar ook een pagina met vragen en antwoorden over de vaccins gemaakt 
met de belangrijkste info voor burgers en gedetailleerde info voor gezondheidszorgbeoefenaars. 

OC: We communiceerden tijdens deze crisis niet alleen reactief, maar ook actief via de website en sociale media. 
We hebben gezien dat sociale media de ideale kanalen zijn om snel belangrijke informatie naar buiten te krijgen. 
Tijdens de eerste lockdown begonnen burgers bijvoorbeeld paracetamol te hamsteren. Toen de voorraden snel naar 
beneden gingen, hebben we een paar maatregelen genomen. Daar hebben we op een hele eenvoudige manier over 
gecommuniceerd via sociale media en dat heeft wel zijn effect gehad.

Alle domeinen waarvoor het FAGG is bevoegd, kwamen op één of 
andere manier aan bod in de pers.
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Tijdens een crisis is het ook belangrijk om routinetaken niet uit het oog te verliezen.
AE: Een deel van onze routinetaken in de ondersteuning van projecten is weggevallen omdat de andere diensten die onze infoleveranciers zijn de prioriteit moesten geven 
aan COVID-19-dossiers. De persvragen die we kregen, gingen ook bijna uitsluitend over de crisis. Intern hebben we natuurlijk veel communicaties verstuurd over telewerk 
en de aanpassingen op technisch vlak om dat mogelijk te maken. Toch mogen we niet vergeten dat we in 2020 twee grote interne communicatieacties hebben opgezet. 
Eerst en vooral de overstap naar PersoPoint voor de personeels- en loonadministratie van het agentschap. Tijdens het hele jaar hebben we ook actief gecommuniceerd 
over de voorbereiden van onze verhuis naar de Galileelaan. Dat is aan het einde van het jaar ook in een stroomversnelling terechtgekomen.

Hoe hebben jullie de crisis persoonlijk beleefd als we kijken naar de menselijke kant van het verhaal?
OC: We hebben ons heel flexibel opgesteld. We waren bijna permanent bereikbaar, ook na de werkdag, tijdens weekends en feestdagen. Zowel voor de pers als voor onze 
eigen collega’s. We werken met een klein team, maar als er iets dringend moest worden gecommuniceerd, dan stonden we klaar om onze collega’s te helpen. De werkdruk 
was constant, er werd niet gekeken naar uren en dagen. Journalisten vonden het doodnormaal om ons op zondagavond te overspoelen met vragen. We hebben al een paar 
crisissituaties meegemaakt, maar nooit met deze impact. 

AE: Dat klopt, ik heb zelfs interviews gegeven terwijl ik aan het strijken was. Van de journalisten kregen we wel veel lof omdat ze altijd bij ons terecht konden. Uit respect voor 
onze collega’s en voor het agentschap hebben we ons echt uit de naad gewerkt om zo snel mogelijk correcte en volledige informatie te verschaffen. Als je dan een bedankje 
ontvangt, geeft dat nog extra motivatie voor het hele team.

Home interview



Zuurstof
“Er was algemene paniek: het gerucht deed de ronde dat we te weinig zuurstof
zouden hebben.”
Karin Froidbise is verantwoordelijk van de afdeling Industrie van het DG Inspectie. Van bij het begin van de gezondheidscrisis heeft zij gewerkt rond de 
terbeschikkingstelling van zuurstof voor patiënten, voornamelijk in woonzorgcentra.

Hoe was u betrokken bij het beheer van de gezondheidscrisis?
In maart 2019 vroeg mijn directie mij om te werken in een domein dat nogal ver staat van wat ik dagelijks doe, het is te zeggen de 
terbeschikkingstelling van zuurstof, voornamelijk in woonzorgcentra. Ik zag dat als een uitdaging en dat was het ook. Mijn kennis over zuurstof 
was een beetje achterhaald. Nu zweert men helemaal niet meer bij de zuurstoffles, zoals meer dan twintig jaar geleden, toen ik nog als apotheker 
werkte. Vandaag de dag gebruiken de meeste patiënten een zuurstofconcentrator. Dat is een elektrisch toestel op wieltjes dat zo groot is als een 
grote koffer en dat de zuurstof uit de omgevingslucht concentreert.
Die toestellen worden erg vaak gebruikt in woonzorgcentra maar in ons werk op het FAGG komen ze niet veel aan bod omdat er zich zelden 
problemen voordoen op het vlak van de kwaliteit.

Wat waren de noden op het vlak van zuurstof tijdens de COVID-19-crisis?
In eerste instantie werden we via verschillende klachten gewaarschuwd: in sommige woonzorgcentra was er een tekort aan zuurstof. Een klein team, dat ik coördineerde, 
moest vaststellen wat dat tekort precies inhield en hoe we dat zo snel mogelijk konden aanpakken. Het was vrij snel duidelijk dat er paniek heerste in de woonzorgcentra.  
De situatie was bijzonder uiteenlopend: bepaalde woonzorgcentra hadden duidelijke bevoorradingsproblemen en andere niet. Maar overal maakte men zich zorgen over de 
snelle beschikbaarheid van zuurstof. Niet alleen omdat daar de meeste clusters werden vastgesteld maar ook omdat de zorgverleners te maken kregen met een ongekend virus
waardoor de gezondheidstoestand van de patiënten plots achteruitging: één nacht volstond. Het was zeer moeilijk voor het zorgpersoneel om te voorzien hoeveel patiënten de 
komende vierentwintig uur zuurstof nodig zouden hebben. 

De paniek in de woonzorgcentra was begrijpelijk. Maar wat de leveranciers betreft: was daar echt een tekort?
Van alle Europese landen produceert België het meest zuurstof per inwoner. Over de grondstof op zich hoefden we ons dus nooit zorgen te maken. Op het hoogtepunt van de 
crisis haalden we zestien procent van de mogelijke productie van medicinaal zuurstof in de fabriek. Het probleem lag bij de verstrekking aan de patiënt. Vooral omdat vandaag 
de dag negentig procent van de patiënten zuurstof krijgt toegediend via een zuurstofconcentrator. In eerste instantie was er een probleem met de levering. Normaal komt de 
leverancier een of twee keer per dag langs. Maar de vraag was veel groter. Soms moesten de woonzorgcentra een dag wachten op het materiaal. En dat leek uiteraard een
eeuwigheid voor hen. Dat probleem was snel opgelost: de leveranciers kwamen dan vaker langs. Tot net vóór Pasen was er voldoende materiaal. En toen explodeerde de vraag 
naar zuurstofconcentrators.

Waarom?
Het aantal patiënten steeg, vaak rezen de clusters de pan uit. Er ontstond algemene paniek: woonzorgcentra, families, artsen en patiënten maakten zich zorgen. Ze hadden 
allemaal de indruk dat, wanneer er zou worden vastgesteld dat er zuurstof nodig was, het al te laat zou zijn om een zuurstofconcentrator te bestellen. Om zeker te zijn dat ze 
geen tekort aan zuurstof zouden hebben, begonnen de woonzorgcentra voorraden aan te leggen. Terwijl een zuurstofconcentrator normaal wordt gebruikt wanneer dat nodig is 
en het toestel daarna wordt terugbezorgd aan de leverancier. Die voorraden waren des te minder noodzakelijk omdat de meeste patiënten met ademhalingsproblemen volgens 
de specialisten een halve dag konden wachten. Patiënten met een dringende en vitale nood aan zuurstof moesten onmiddellijk naar het ziekenhuis. We hebben de bewegingen 
van de verschillende types toestellen (er zijn er nog andere naast de twee types die het vaakst worden genoemd) moeten objectiveren, becijferen en volgen door een tool voor
cijfermatig onderzoek te ontwikkelen.

Karin Froidbise
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Dat aanleggen van voorraden moet de markt hebben gedestabiliseerd.
Dat heeft tot een echt probleem geleid: sommige leveranciers van zuurstofconcentrators hadden er geen meer. Toen zijn we gaan praten met de verschillende actoren op het 
terrein. Eerst en vooral om te begrijpen waarom ze zo terughoudend waren om opnieuw zuurstofflessen te gebruiken. Antwoord: die worden niet meer terugbetaald door het 
RIZIV. We zijn dan uitzonderlijk naar het RIZIV getrokken om een oplossing te zoeken. En het RIZIV zorgde toen erg snel voor een oplossing. Vervolgens stelden we vast dat de 
clusters vaak regionaal waren. In bepaalde regio’s hadden de leveranciers dus zuurstofconcentrators te kort en in andere helemaal niet. Daarom hebben we erop aangedrongen 
om een nationaal bestelcentrum op te richten.

En daarvoor hebben de leveranciers zich flexibel moeten opstellen.
We moeten de investeringen van de leveranciers in de verf zetten. Ze hebben materiaal aangekocht en ze hebben een deel van hun personeel 24 uur op 24 laten werken. En 
ze hebben veel kritiek over zich heen gekregen. Sommigen verweten hen geld te verdienen aan de crisis. De waarheid is dat ze er inderdaad voor moesten zorgen dat ze het 
materiaal niet met verlies verkochten. Maar ze hebben al het mogelijke gedaan en echt bijgedragen tot de collectieve inspanning.

Als er veel zuurstofconcentrators worden besteld en ze niet aan de leveranciers worden terugbezorgd, dan heb je op een gegeven moment 
een probleem qua beschikbaarheid …
Inderdaad. We kwamen in die kritieke situatie terecht. Er waren bijna geen zuurstofconcentrators meer beschikbaar in België. En het was zeer moeilijk om er in het buitenland 
te kopen. Iedereen had er nodig. De leveranciers hebben een aantal toestellen in Duitsland kunnen kopen. Die fabriek werkte 24 uur op 24 om zowat overal in Europa 
zuurstofconcentrators af te leveren. Maar het onvermijdelijke gebeurde: op een bepaald ogenblik had de fabriek geen onderdelen meer om de toestellen te vervaardigen. 
De meeste onderdelen kwamen uit China. En daar lagen de fabrieken stil of werden de vervaardigde onderdelen gereserveerd voor de interne markt. Onze opties om dat 
probleem op te lossen, waren beperkt. We hebben de zorgverleners trachten bewust te maken van het belang van een verstandig gebruik van zuurstof. Wanneer iemand 
ademhalingsproblemen heeft, denkt iedereen immers dat hij binnen de minuut zuurstof moet krijgen toegediend. In een periode van tekorten loont het de moeite om na te 
gaan of dat echt nodig is. Dat kan door de zuurstofsaturatie in het bloed te meten met een saturatiemeter. Wat niet systematisch gebeurde …

Was die angst voor een tekort inherent aan de situatie in de woonzorgcentra?
Helemaal niet. De zuurstof werd vooral in de eerste golf opgeslagen in de woonzorgcentra. Maar in de tweede golf werd vastgesteld dat de ziekenhuizen voorraden 
zuurstofflessen hadden aangelegd, wat een aantal problemen op het vlak van de beschikbaarheid van de zuurstofflessen zelf met zich meebracht. We hebben dan samen met 
de betrokken actoren naar technische oplossingen gezocht: er werden minder gangbare types zuurstofflessen gebruikt, er werd herinnerd aan de nood aan materiaalomloop … 
en sommige ziekenhuizen hebben zelfs COVID-19-patiënten ondergebracht in een soort veldhospitalen …

Het zal niet eenvoudig zijn geweest om dat allemaal te organiseren.
We hebben met enorm veel nieuwe partners gewerkt en moesten snel manieren vinden om samen te werken. En we hebben taken verricht die niet tot ons dagelijks werk 
behoren. Dat vereiste een open geest en een enorme professionele investering.

Ook op het menselijke vlak moet het erg intens zijn geweest.
Wat in het begin erg zwaar was, was dat gevoel dat iemand zou sterven als we niet binnen het uur een zuurstofconcentrator vonden. Longspecialisten hebben ons toen 
gerustgesteld: het zou niet op een seconde aankomen. We hebben dan veel tijd genomen om onze gesprekspartners gerust te stellen.
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U stond dus rechtstreeks in contact met het terrein?
Ik was niet als contactpunt opgegeven aan de actoren op het terrein maar mijn nummer en dat van andere 
leden van het team circuleerden al snel. Het was niet altijd gemakkelijk om daarmee om te gaan. Er werd 
geroepen tegen mij, wat nooit leuk is. Sommigen barstten in tranen uit. Soms had ik zin om samen met 
mijn gesprekspartners te zitten wenen … Ik zei hen dat we deden wat we moesten doen. Maar wie kon mij 
uiteindelijk garanderen dat het niet ging om die uitzondering die niet kon wachten? Mijn team en ik waren 
niet echt opgeleid om acute crisissen te beheren en al zeker niet om om te gaan met het menselijk gedrag 
dat daarmee samenhangt. We wisten niet zeker of we de juiste woorden gebruikten en of we het wel goed 
hadden uitgelegd. Onze oplossing was om erover te praten met elkaar.

Laten we positief eindigen. Waar bent u het meest fier op?
Op de manier waarop mijn team heeft gewerkt en nog werkt aangezien we de zuurstofstatistieken nog 
altijd opvolgen. We zijn fier dat we initiatieven hebben kunnen nemen, dat ons team zoveel uiteenlopende 
kennis in huis had (over producten, technische details, statistisch onderzoek …) en we zijn blij dat we nieuwe 
collega’s uit andere instellingen hebben ontmoet. En vooral, we hadden de indruk dat we een concrete en 
positieve impact hadden op het terrein.

Een kleinere, draagbare oxyconcentrator

Home interview
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Het tekort aan geneesmiddelen
“We zijn er een paar keer heel dichtbij geweest maar er was nooit een tekort van een geneesmiddel 
waardoor er iemand niet kon worden behandeld.”
Laure Geslin was tijdens de coronacrisis verantwoordelijke van de afdeling Goed Gebruik. Haar team stond, samen met collega’s van de inspectiediensten, in voor het 
opvolgen van de beschikbaarheid van de nodige geneesmiddelen en het voorkomen van tekorten. Het team werd ook tijdelijk bijgestaan door mensen uit andere 
diensten zoals Melissa De Smaele, die als evaluator werkt bij de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen). Zij werkte aan de 
opvolging van de voorraad geneesmiddelen tegen COVID-19.

De vrees voor geneesmiddelentekorten was er van bij het begin van de crisis.
LG: Inderdaad. Op het moment dat we de eerste vragen kregen, leek COVID-19 nog beperkt tot China. Dat was eind januari 2020. 
We hebben toen de mogelijk impact onderzocht van die lockdown in China op de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. 
De productie van geneesmiddelen of grondstoffen voor geneesmiddelen op de Europese markt gebeurt namelijk deels in China. 
Het vroeg nogal wat onderzoekswerk om te bepalen welke geneesmiddelen een productiesite hadden in China en voor welke geneesmiddelen 
daar grondstoffen werden geproduceerd.

In maart 2020 kwam de crisis in een stroomversnelling en hebben jullie een systeem voor stockmonitoring opgezet.
Hoe werkt dat precies?
MDS: Het was belangrijk om snel te handelen en niet achter de feiten aan te lopen aangezien de crisis zich zo snel ontwikkelde.
Mijn collega’s hebben toen een systeem opgezet waarbij vergunninghouders, groothandelaar-verdelers en ziekenhuisapotheken verschillende 
keren per week de voorraad van bepaalde geneesmiddelen moesten doorgeven zodat wij een overzicht konden krijgen en anticiperen op 
eventuele tekorten. Die lijsten waren lang en er was geen geautomatiseerd systeem om dreigende tekorten bij te houden.

De berekeningen en analyse gebeurden handmatig. Later hebben we een geautomatiseerde tool ontwikkeld voor het preventief detecteren van 
mogelijke tekorten. De groothandelaar-verdelers en bedrijven geven trouwens nu nog altijd hun voorraden wekelijks door. We kunnen nu veel
eenvoudiger zien hoeveel weken we nog verder kunnen met de voorraad van een bepaald geneesmiddel. In een veel kortere tijdspanne kunnen 
we dan een mogelijks tekort identificeren. Dat bespaart ons enorm veel werk.

Naast de tekorten door COVID-19 kwam er nog eens bij dat mensen in paniek geneesmiddelen gingen hamsteren.
LG: Dat klopt. Toen de lockdown werd aangekondigd in België zagen we in de apotheken dat mensen bepaalde geneesmiddelen zoals paracetamol gingen hamsteren. De 
beschikbaarheid van dit courant geneesmiddel kwam zelfs in het gedrang. Toen hebben we maatregelen getroffen om de aflevering per persoon en ook de verdeling van de 
groothandelaar-verdelers naar de apotheken te beperken. Die situatie heeft gelukkig niet erg lang geduurd.

Laure Geslin

Melissa De Smaele
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In verschillende landen werd onderzoek gedaan naar geneesmiddelen die zouden kunnen helpen bij de behandeling van patiënten met 
COVID-19. Hoe hebben jullie gezorgd voor de bevoorrading van die geneesmiddelen in de Belgische ziekenhuizen?
LG: We werkten nauw samen met de collega’s van het directoraat-generaal PRE vergunning om de geneesmiddelen op te lijsten met potentieel voor de behandeling van 
COVID-19, zoals remdesivir of hydroxycholoroquine, en ervoor te zorgen dat deze geneesmiddelen beschikbaar waren voor de patiënten in Belgische ziekenhuizen. In het begin 
was die lijst gigantisch, allerlei soorten geneesmiddelen werden door een of andere instantie of studie als mogelijkheid gezien om in te zetten voor therapeutische doeleinden 
tegen COVID-19.

MDS: Ons team heeft een lijst opgesteld met alle geneesmiddelen waarvoor een verhoogde vraag was. Dit liep niet zonder moeilijkheden. Bij de minste suggestie in de media 
dat er een tekort zou zijn voor geneesmiddelen of dat een geneesmiddel werkzaam zou zijn tegen COVID-19, werden die massaal voorgeschreven of afgeleverd. Het agentschap 
moest er natuurlijk wel voor zorgen dat de behandeling van patiënten die deze geneesmiddelen chronisch nodig hadden niet in het gedrang behandeling van patiënten die 
deze geneesmiddelen chronisch nodig hadden, niet in het gedrang kwam.

Niet alleen toiletpapier werd gehamsterd, onnodige paniek zette ook de voorraden van paracetamol onder druk.
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Het ging ook om de geneesmiddelen die gewoon nodig waren om patiënten op intensieve zorgen te verdoven, te intuberen … Zorgde dat 
voor extra bezorgdheid?
LG: We hadden in het begin eerlijk gezegd niet de kennis van wat een patiënt op intensieve zorgen met COVID-19 nodig had. Gelukkig hebben we heel nauw kunnen 
samenwerken met de ziekenhuisapotheken die ons de nodige informatie hebben bezorgd om de noden te kunnen anticiperen. In geval van tekorten waren er verschillende 
mogelijkheden. De ziekenhuizen werkten in eerste instantie met een cascadesysteem: als het ene geneesmiddel niet beschikbaar was, kon er een alternatief worden gebruikt. 
Ziekenhuizen moesten hun protocollen aanpassen en werken met producten die ze niet gewoon zijn, dat was zeker geen gemakkelijke situatie.

Als er toch een tekort dreigde van een bepaald geneesmiddel, wat waren de alternatieve oplossingen?
LG: In de eerste plaats zochten we alternatieven aan te kopen op de Europese markt of zelfs buiten Europa. Er moesten eerst testen worden uitgevoerd om de kwaliteit te 
garanderen, want dat blijft een grote bezorgdheid van het FAGG. In een uitzonderlijk geval zouden ziekenhuizen een diergeneesmiddel kunnen gebruiken. De laatste optie was 
het opzetten van een eigen productie wat enorm veel tijd vraagt. We zijn daarmee zelfs gestart, maar die geneesmiddelen zijn nooit gebruikt. Soms zaten we echt in kritieke 
situaties, we wisten bijvoorbeeld niet of we het verlengd weekend van Pasen konden overbruggen. Er waren nog genoeg geneesmiddelen om een of twee dagen verder te
kunnen, maar daarna zouden patiënten niet meer kunnen worden geïntubeerd. 

Gelukkig zijn we geslaagd in onze opzet en hebben we die situaties kunnen oplossen want er was nooit een reëel tekort. Ik moet daarvoor ook de collega’s van onze 
inspectiediensten bedanken voor het harde werk (lees meer over hoe zij dit hebben beleefd). We zijn er een paar keer heel dichtbij geweest maar er was nooit een tekort van 
een geneesmiddel waardoor er iemand niet kon worden behandeld. Zeker op vlak van het preventieve beheer van tekorten hebben we ontzettend veel geleerd. Voor de crisis 
moesten bedrijven die tekorten melden, waarna het agentschap keek naar alternatieven of oplossingen. Tijdens de crisis hebben we dat met de stockmonitoring helemaal 
anders aangepakt om het zo belangrijk was om te anticiperen.

De coronacrisis en het omgaan met die kritieke toestanden had ongetwijfeld ook een impact op jullie als persoon?
LG: De eerste maanden heb ik dagen en zelfs nachten aan een stuk gewerkt. Maar je staat daar niet bij stil omdat wij wisten dat de ziekenhuizen patiënten hadden die anders 
niet konden worden behandeld, dat was zo concreet. Die schreeuw om hulp zorgde ervoor dat wij op adrenaline werkten en leefden. Het beheer van de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen tijdens deze crisis was cruciaal, daar waren we ons van bewust en daarom wilden we dat ook goed doen.

MDS: We wisten niet welke impact die crisis zou hebben op ons privéleven omdat het een ongekende situatie was. Maar als je bij ons agentschap werkt, weet je dat je werkt in 
het belang van de maatschappij. Ook al ben je maar een klein stukje van het geheel, het geeft een enorme voldoening om iets bij te dragen en de patiënten te helpen.

Home interview

https://jaarverslag.fagg.be/interviews/de-distributie-van-vaccins/


49

Het beheer van de crisis
“Er was een enorme drive om te slagen in ons doel en dat was zoveel mogelijk levens redden.”
Xavier De Cuyper is sinds 2007 administrateur-generaal van het FAGG. Als hoofd van het agentschap was hij vanaf dag één betrokken bij het beheer van de coronacrisis.  
Hij vertegenwoordigde in 2020 België ook op Europees niveau bij de aankoop van de vaccins.

Herinnert u zich wanneer we bij het agentschap voor het eerst te maken kregen met de coronapandemie?
Dat herinner ik me heel goed. Elk jaar neem ik begin maart een week verlof. Toen heb ik nog geaarzeld om dat te doen, want we wisten dat het 
risico groter werd dat het virus in Europa zou uitbreken. Ik had nog tegen mijn vrouw gezegd: “We wagen het erop, we gaan toch met de auto en 
dus niet erg ver”. We zijn op een zondag vertrokken en vanaf maandag heeft mijn telefoon geen minuut stilgestaan en was ik constant bezig. Het 
heeft niet lang geduurd voor we terug naar België reden terwijl ik op de achterbank aan het bellen was. 

We zaten direct in crisismodus met het Nationaal Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. Binnen ons agentschap zijn we ook onmiddellijk 
gestart met een interne crisiscel. De focus lag voor het FAGG op drie zaken. Ten eerste de mogelijke behandelingen zoals antivirale 
geneesmiddelen of vaccins. Ten tweede de in-vitro diagnostica en de grondstoffen voor de testen om het virus te detecteren en tenslotte alles 
wat met zuurstof en beademing te maken had.

Had u voor de coronacrisis al veel ervaring met crisissen? 
Ik heb natuurlijk wel al een en ander meegemaakt, zoals de dioxinecrisis. Maar, dit was toch van een heel andere aard. Het werd redelijk snel duidelijk dat dit een crisis van 
lange duur ging zijn. Zeker toen de Wereldgezondheidsorganisatie de situatie als een pandemie bestempelde.

Wat waren de eerste acties binnen het agentschap?
Het belangrijkste was dat we heel snel een correct beeld van op het terrein kregen. Wat is de toestand in de ziekenhuizen en bij de apothekers? Welke geneesmiddelen hebben 
ze op voorraad? Wat hebben ze nodig? Hoe zit het met de testen en de zuurstofvoorraad? We beseften snel dat beschermingsmateriaal en vooral mondmaskers een probleem 
zouden zijn. De hele wereld was ernaar op zoek, dus hebben we snel gekeken waar onze experten de andere overheden konden bijstaan om goed materiaal aan te kopen.

Onze eerste acties bestonden dus vooral uit het zoeken van oplossingen en helpen waar het kon. De wetgeving voor mondmaskers is redelijk complex. Op zich is ons 
agentschap enkel bevoegd voor chirurgische mondmaskers die je bijvoorbeeld ziet in het operatiekwartier. Maar dat heeft ons niet weerhouden om buiten onze normale manier 
van werken te treden. Ik heb het initiatief genomen om samen met de andere betrokken overheden zoals de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid, Sciensano en de douane 
een taskforce op te richten. De eerste vergadering werd bijgewoond door toenmalig eerste minister Sophie Wilmès. Een week later werd minister Philippe De Backer coördinator
van die groep. Hij kon belangrijke beslissingen nemen, obstakels wegnemen en bijkomende expertise voorzien. Zo hebben we meegewerkt aan een procedure waarmee 
mondmaskers konden worden aangekocht. Het waren lange dagen voor onze medewerkers en dat heeft maanden geduurd. Ze konden het ene moment enorm blij zijn dat ze 
een goed lot hadden kunnen aankopen, om dan vast te stellen dat het werd geblokkeerd in het buitenland. Maar niemand heeft ooit geklaagd over die enorme druk.

Onze medewerkers hebben ook hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg voorraad was van geneesmiddelen die nodig waren op intensieve zorgen. Het is 
soms kantje boord geweest, maar ik ben erg trots op het feit dat er geen enkele patiënt niet kon worden behandeld door een gebrek aan een verdovingsmiddel of ander 
geneesmiddel.

Xavier De Cuyper
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In het begin ging het dus vooral om praktische oplossingen zoeken op korte termijn, maar natuurlijk moesten er ook oplossingen komen op 
lange termijn.
Vanzelfsprekend. Onze experten, samen met de Europese collega’s, stonden bij het begin in contact met de onderzoeksteams die vaccins aan het ontwikkelen waren. Eind 
juni 2020 kregen we positieve signalen. Die snelheid was ongezien. Zowel bij het FAGG als bij het Europees Geneesmiddelenbureau hadden we al het mogelijke gedaan 
om de procedures zo kort mogelijk te houden zonder in te boeten op de gewoonlijke eisen. België nam trouwens de leiding als rapporteur bij de evaluatie van enkele 
vergunningsdossiers. Dat toont aan dat onze Belgische expertise over vaccins wordt erkend.

Het feit dat Europa ervoor koos om samen te werken met alle lidstaten en niet om elkaar te overbieden en te beconcurreren, is iets dat ik als heel positief beschouw.
Naarmate het jaar vorderde, werd de manier van werken beter georganiseerd, zeker tegen het einde van het jaar met de nieuwe regering. Het Coronacommissariaat werd 
gecreëerd met verschillende taskforces die een duidelijke missie hadden. Dat was een hele verbetering die ons agentschap toeliet om ons terug meer te focussen op onze 
kerntaken. Voor velen van onze medewerkers was dat een welgekomen vertraging van het werkritme.

We focussen hier op de coronacrisis, maar de vijfhonderd werknemers van het FAGG mochten natuurlijk ook andere belangrijke taken niet uit 
het oog verliezen.
Het FAGG is nooit gestopt de routinetaken uit te voeren ondanks het feit dat bijna al onze diensten op één of andere manier wel met de pandemie bezig waren. Gelukkig was 
er een grote solidariteit, binnen de diensten en tussen de diensten onderling. Medewerkers die “aan het front” stonden, werden ondersteund en hun werk werd overgenomen 
door andere collega’s. Diensten die veel werk hadden door de coronacrisis, werden geholpen door andere diensten. Vaak is er kritiek op overheidsinstellingen dat er veel silo’s 
zijn die niet samenwerken. Dat was tijdens deze crisis helemaal niet het geval.

Vergeet ook niet dat we tijdens de lockdown net zoals iedereen van thuis uit werkten. Onze afdeling ICT heeft hard en goed gewerkt om dat mogelijk te maken. Enkel onze 
inspectiediensten gingen nog het huis uit. Sommige routinetaken hebben wel vertraging opgelopen, maar er was zeker begrip van onze stakeholders.

De crisis is nog niet voorbij. Maar wat is uw gevoel als u er nu al op terugkijkt?
We kunnen echt trots zijn op wat we hebben gerealiseerd. We hebben oplossingen gevonden, zonder ooit de volksgezondheid in gevaar te brengen. We kregen soms negatieve 
kritiek: over de mondmaskers en over de testen Zijn er verbeterpunten? Ja natuurlijk, maar in het heetst van de strijd zijn er geen grote fouten gemaakt. Soms was er zelfs 
kritiek dat we teveel deden, zoals met de zuurstofbevoorrading. Was dat de bevoegdheid van het FAGG? Borderline. Maar we hadden de experten en we wilden helpen. We 
werden natuurlijk aangemoedigd door positieve reacties vanop het terrein. Onze medewerkers kregen bedankingen van de ziekenhuizen toen we ervoor zorgden dat er
genoeg voorraad was van belangrijke geneesmiddelen. Natuurlijk zijn we slechts een radertje in een geheel. Ik wil iedereen bedanken die toen heeft meegewerkt, zowel 
collega’s uit andere overheidsinstellingen als de beroepsorganisaties, de ziekenhuizen … het zijn er te veel om op te noemen.

En persoonlijk?
Het is niet mijn gewoonte om veel over mezelf te vertellen. Maar wat ik wel kan vertellen, is dat ik een enorme drive had om te slagen in ons doel en dat was zoveel mogelijk 
levens redden. Een voorbeeld: de extreem moeilijke situatie met de zuurstofbevoorrading rond Pasen 2020. Dat zorgt voor een enorme druk en ik heb geprobeerd om die druk 
niet over te zetten op onze medewerkers. Dat hadden ze ook niet nodig, ze waren gemotiveerd genoeg. Het is natuurlijk een extreem lange periode geweest. Fysiek was het 
zwaar, ook voor mij. Die lange dagen vol stress waren een echte beproeving.

Maar je wordt op zo’n moment ook gedreven door je collega’s. Achteraf kan ik echt trots zijn. Het was een verrijkende ervaring.
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En om af te sluiten: wat moet er nog gebeuren en welke lessen hebben we getrokken uit deze crisis?
Iedereen is bezig met lessen te trekken: bij het EMA, Sciensano, de FOD Volksgezondheid en natuurlijk ook bij ons. Bij het FAGG hebben we geleerd dat we de ondersteunende 
diensten zoals onze juridische afdeling, de communicatieafdeling en anderen niet uit het oog mogen verliezen. We hebben sterke diensten nodig. Net zoals bij de 
“businessdiensten” moeten we geen dubbele bezetting creëren, maar op sommige plaatsen hebben we door dat personeelstekort afgezien. We hebben ook opnieuw gemerkt 
dat we te weinig expertise hebben in sommige specifieke domeinen, of die expertise is geconcentreerd in te weinig personen. We hebben de moeilijkheid om personen die 
vertrekken met die specifieke kennis te vervangen. We hebben nood aan meer flexibiliteit om ze te vervangen.

Een positieve les is dat we gezien hebben dat we transversaal kunnen werken. Zowel intern als extern niet vanuit uw eigen proces denken maar vanuit het groter geheel, is 
gewoon de beste optie. Door de crisis moesten we dat noodgedwongen doen, nu is het zaak om niet in oude gewoontes te vervallen.

Tenslotte moeten we nog meer strategisch denken. Onze speerpunten zijn daar een goed voorbeeld van. We hebben lang geleden gekozen om in te zetten op expertise over 
vaccins, een tijdje geleden voor in vitro diagnostica. Het is duidelijk dat dat een goede keuze was. Maar we hebben nood aan een kleine ploeg die kan nadenken en werken aan 
die grote strategische lijn, zodat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Chirurgische mondmaskers zag je vroeger alleen in het operatiekwartier, maar werden een vertrouwd zicht in onze samenleving.

Home interview



De bestrijding van COVID-19: een internationale aanpak
“In 2020 heeft de eenheid Internationale Betrekkingen deelgenomen aan honderden vergaderingen 
over de gezondheidscrisis.”

Door de COVID-19-crisis, die ook op Europees niveau werd beheerd, en de Brexit had de eenheid Internationale Betrekkingen onder leiding 
van Charles Denonne heel wat werk. Onze collega licht een tipje van de sluier over een grote reeks taken waarvoor hij verantwoordelijk was.

Het beheer van de COVID-19-crisis gebeurde niet alleen 
op Belgisch niveau, ook de eenheid Internationale 
Betrekkingen had veel werk …
Vanaf begin maart 2020 heeft het FAGG een interne werkgroep COVID-19 
opgericht. En de eenheid Internationale Betrekkingen werd onmiddellijk 
ingezet. Vanaf het begin waren we een schakel tussen de nationale (Risk 
Management Group) en internationale crisisorganen (Clearing House, 
Health Security Committee, coördinatie in geval van crisis binnen de Raad, 
joint procurement steering committees) en het FAGG. Tussen maart en 
november 2020 maakten deze taken meer dan de helft van de werklast 
van eenheid uit en waren ze goed voor meer dan 10 % van de overuren.

Welke andere opdrachten moest u vervullen naast uw rol 
als tussenschakel?
Wij hebben gezorgd voor de verspreiding van de informatie van de 
internationale instellingen (Wereldgezondheidsorganisatie, Raad van 
Europa, Health Security Committee …). Op nationaal vlak hebben 
we ook gefungeerd als tussenschakel tussen het FAGG en de FOD 
Volksgezondheid, in het bijzonder voor de opvolging van de Europese 
joint procurements.

Het FAGG zocht met internationale partners naar oplossingen voor de COVID-19-crisis.



De landen van de Europese Unie hebben samengewerkt in de strijd tegen COVID-19.  
Hoe heeft het FAGG deelgenomen aan deze collectieve inspanning?
Wij hebben onder meer een brief geschreven aan de Europese Commissie waarin we oproepen tot de ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de behoeften, de 
vastlegging van de voorraden en het opstarten van overleg met de industrie. We hebben België ook vertegenwoordigd in het clearing house van de Europese Commissie, een 
initiatief met als doel tegemoet te komen aan de vraag en het aanbod van medisch materiaal. Daarvoor hebben we ook gecoördineerd met de actoren van de economische 
sector. Het FAGG heeft ook input geleverd aan de beleidscel voor de vergaderingen van de Europese ministers van Volksgezondheid. Tot slot heeft de Europese Raad eind 2020 
conclusies goedgekeurd over de lessen die op gezondheidsvlak uit de COVID-19-crisis zijn getrokken. Het FAGG heeft hier ook actief tot bijgedragen, meer bepaald door ervoor te 
zorgen dat de plaats van de medische hulpmiddelen, de levenscyclusbenadering, de transparantie en de samenwerking werden versterkt.

Op nationaal niveau was u ook zeer actief in de verschillende opgerichte taskforces.
Dat klopt. Tussen midden maart en begin april 2020 heeft het FAGG deelgenomen aan het interfederaal overleg op hoog niveau (Covid Health Alignment Meeting waarbij het 
FAGG, de FOD Volksgezondheid, Sciensano, het RIZIV en het kabinet van onze eerste minister betrokken waren) dat werd georganiseerd door het kabinet van de minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block. De eenheid heeft ook de eerste vergadering van de Taskforce Shortages georganiseerd en fungeerde als secretariaat van de Taskforce tot de
ontbinding ervan, na 55 vergaderingen. Al snel kwamen daar vijf werkgroepen bij om het werk op basis van de expertisedomeinen te verdelen. Het FAGG heeft actief aan 
elk van de vijf groepen deelgenomen. Het agentschap heeft ook het voorzitterschap van twee van die groepen waargenomen: de werkgroep “Medicines” en de werkgroep 

“Medical devices”.

Naast een jaar dat op zijn kop stond door de gezondheidscrisis, heeft u ook de gevolgen van de Brexit voor de markt van de geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten in Europa moeten beheren
De eenheid Internationale Betrekkingen heeft binnen het FAGG de rol van “Brexit-coördinator” gespeeld. Concreet heeft de eenheid deelgenomen aan de Brexit-vergaderingen 
van het Farmaceutisch Comité (Pharmaceutical Committee), de coördinaties van de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken en de 
Interministeriële Economische Commissies (IEC) van de FOD Economie. De eenheid heeft ook toegezien op de analyse en de verspreiding van de informatie, de actualisering van 
de informatie die wordt gepubliceerd op de website van het FAGG, de coördinatie van de input voor de portaalsite over de Brexit van de FOD Economie en de informatie voor de 
stakeholders tijdens specifiek overleg. Dit vergde een aanzienlijke investering van tijd en energie.
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Het FAGG sluit aan bij PersoPoint, het secretariaat voor personeels- en oonadministratie 
van de federale overheid.

• Doel: eenvoudiger en nauwkeuriger beheer van individuele personeelsdossiers.
• Extra voordeel: dossierbeheerders van de afdeling Personeel en Organisatie kunnen 

zich focussen op andere projecten.

Belangrijkste stappen in 2020
• Digitalisering van personeelsdossiers.
• Verificatie van personeelsgegevens en het formaat ervan.
• Medewerkers informeren over het nieuwe systeem en de voordelen ervan.
• Dossierbeheerders van de afdeling Personeel en Organisatie opleiden in nieuwe 

applicaties en processen.
• Strategische beslissingen en processen blijven in handen van het FAGG.

Positieve resultaten in 2020
• Overstap naar PersoPoint in oktober 2020.
• Lonen, personeelsadministratie en personeelsdossiers worden voortaan beheerd via 

de applicaties SCOPE en SAGO.
• Via SCOPE kunnen personeelsleden zelf hun persoonsgegevens beheren, verlof aanvragen 

en hun personeelsdossier raadplegen.
• Met de applicatie SAGO kunnen personeelsleden contact opnemen met de dossierbeheerders bij PersoPoint.
• Personeelsdossiers beheren, is gemakkelijker en de persoonsgegevens zijn vlotter toegankelijk.

Volgende stappen
• Interface tussen Protime, het vorige systeem voor het beheer van personeelsgegevens, en het PersoPointsysteem creëren.
• Vragen van medewerkers beantwoorden.
• Procedures verder aanpassen.

PersoPoint
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Redesign en verhuis
Redesign is het project voor de hervorming van de gezondheidszorgadministraties 
in België.

• Doel: sterkere samenwerking tussen de federale gezondheidsorganisaties, 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen, doeltreffend gezondheidsbeleid 
en klantgerichte dienstverlening.

• Het FAGG, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering verhuizen naar een 
gemeenschappelijk hoofdkantoor aan de Galileelaan.

Belangrijkste stappen in 2020
• Creatie van One Facility Management (1FM), de overkoepelende 

gemeenschappelijke facilitaire dienst, met onder andere de Vertaaldienst, de 
Aankoopdienst en het Document center.

• Uitwerken van het Service Center Gezondheid, gemeenschappelijk telefonisch 
onthaal: contactpunt voor het federale gezondheidsdomein.

Positieve resultaten in 2020
• Lancering ServiceNow: platform dat werkt met een ticketsysteem om interne 

workflows te automatiseren.
• Publicatie van het eerste auditrapport van de Cel audit ziekenhuizen, opgericht in gemeenschappelijk beheer door het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV met als 

thema ingrepen bij zwaarlijvigheid.
• De drie ICT-diensten werkten samen aan de uitwerking van een gemeenschappelijke active directory, een tussenstap die essentieel is op weg naar een gemeenschappelijke 

toepassing van Office 365 en SharePoint binnen de federale G-Cloud.
• Voorbereidingen opgestart zodat e-mails die naar het algemene e-mailadres van het FAGG worden gestuurd te laten beheren door het Service Center Gezondheid, dat is 

opgericht in het kader van de samenwerking tussen het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV.
• FAGG en FOD Volksgezondheid lanceren een gemeenschappelijke openbare aanbesteding voor een verhuisfirma.
• Identificatie van materiaal dat mee moet worden verhuisd. Het resterend materiaal kan worden gebruikt voor thuiswerk door de medewerkers of wordt aan een goed doel 

geschonken.
• De medewerkers worden geïnformeerd over de impact van de verhuis zoals een mobiliteitsbevraging en brochure over transportmogelijkheden van woon-werkverkeer. 

Stewards bereiden volop de experience days voor: tijdens deze dagen worden de collega’s van dezelfde verdieping rondgeleid in het nieuwe gebouw.
• Communicatieacties rond Activity Based werken: welke werkplek is het meest geschikt voor welk type activiteit en hoe kunnen de verschillende ruimtes vlot worden 

gebruikt, met respect voor elkaar.

Volgende stappen
• Op 1 maart 2021 is de verhuis afgerond, vanaf dan vindt u het FAGG aan de Galileelaan 5, 1210 BRUSSEL.
• Het Service Center Gezondheid zal begin 2021 het beheer en de dispatch van de e-mails naar het onthaal van het FAGG overnemen.
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Brexit
Het FAGG zoekt actief mee naar gemeenschappelijke oplossingen voor de Brexit.

L’AFMPS participe activement à :

• Gezondheidszorgbeoefenaars, de farmaceutische industrie en de industrie van de 
medische hulpmiddelen ondersteunen vóór en na de Brexit.

• Eventuele tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voorkomen.

Belangrijkste stappen in 2020
• Actieve communicatie met stakeholders, vooral fabrikanten en distributeurs, om 

informatie te verschaffen en vragen te beantwoorden.
• Geneesmiddelen:

• diverse maatregelen om de gevolgen van Brexit te beperken, bijvoorbeeld 
aanvaarden van certificaten voor goede fabricagepraktijken uit het Verenigd 
Koninkrijk na de Brexit.

• Medische hulpmiddelen:
• identificatie van Belgische fabrikanten en gemachtigden van medische 

hulpmiddelen met certificaten van een Britse aangemelde instantie;
• opvolging bij de overname van die certificaten door een andere aangemelde 

instantie, die is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie.

Positieve resultaten in 2020
• Brexit heeft weinig invloed op geneesmiddelen voor menselijk en 

diergeneeskundig gebruik, want geen overeenkomst van wederzijdse erkenning, geen douanerechten, maar wel douaneformaliteiten.
• De situatie is geruststellend, zowel op nationaal als op Europees niveau.
• Alle projecten voor medische hulpmiddelen zijn afgerond.

Volgende stappen
• Geneesmiddelen voor menselijk gebruik: 25 producten met een vergunning voor het in de handel brengen via de centrale procedure en 9 producten met een vergunning 

voor het in de handel brengen via nationale (Belgische) procedure moeten nog worden geregulariseerd, op een totaal van 45 producten.
• Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: minder dan honderd betrokken geneesmiddelen, geen ervan is kritiek in België. Het is mogelijk dat farmaceutische 

producten om logistieke redenen niet beschikbaar zullen zijn. Groothandelaar-verdelers beschikken wel over voldoende voorraden.
• Het FAGG blijft op de markt actief om de situatie op te volgen en te anticiperen op eventuele tekorten. Het FAGG zoekt actief mee naar gemeenschappelijke oplossingen 

voor de Brexit.
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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PRE vergunningPRE vergunning
bevoegd voor alle activiteiten vóór de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) 

Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik) 

Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 

Evaluatoren 

National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies 

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen 

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik)

Vergunningen voor klinische proeven

552
afgesloten initiële aanvragen voor klinische proeven, waarvan

360
volgens de Europese Richtlijn 2001/20

192
in het kader van het pilootproject dat in 2017 werd gestart ter

voorbereiding op de implementatie van de Europese Verordening
536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor

menselijk gebruik waarbij huidige klinische proeven worden ontvangen
en geëvalueerd volgens de nieuwe structuur, werkwijze en

standaarddocumenten

2 682
afgesloten substantiële wijzigingen of amendementen, waarvan

2 335
volgens de Europese Richtlijn

2001/20

347
in het kader van onderstaand

pilootproject

Trend

Toename van het aantal substantiële wijzigingen tegenover vorige jaren (met
uitzondering van 2019 omwille van de Brexit) door de stijgende complexiteit en de
langere duur van klinische proeven.

Het aantal ingediende initiële aanvragen in het kader van het pilootproject steeg
opnieuw in 2020 tot 37,1 % van alle ingediende initiële aanvragen.

Schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s

38
onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

14
schrijnende gevallen

24
medische noodprogramma’s

32
onvervulde medische noodprogramma’s afgesloten. 97 % werd goedgekeurd

15
substantiële amendementen aan onvervulde medische noodprogramma’s ingediend, waarvan

10
schrijnende gevallen

5
medische noodprogramma’s

97
dringende notificaties van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen

Trend

In 2020 zien we een stijging van 27 % van het aantal ingediende initiële medische
noodprogramma’s. Het aantal patiënten die via deze programma’s zouden worden
behandeld, steeg ook met 21 %.

Gemiddeld bedroeg het aantal patiënten per programma 30 voor gebruik in schrijnende
gevallen en 103 voor gebruik in medische noodprogramma’s. In totaal gaat het om
potentieel 2 531 patiënten.

COVID-19

Vragen over klinische proeven
of onderzoek en ontwikkeling

1 323
vragen over klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

ontvangen

Jaarlijkse
veiligheidsrapporten

994
jaarlijkse veiligheidsrapporten of een toename van 10 % van het

aantal in vergelijking met 2019

Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure

Klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

196
dossiers voor het Europees pilootproject rond de vrijwillige harmonisatieprocedure waarvan 8 met België als referentielidstaat en 83 met België als

betrokken lidstaat.

62
klinische onderzoeken met medische hulpmiddelen waarvan

6
met actieve implanteerbare

medische hulpmiddelen

13
met een klasse I medisch

hulpmiddel

11
met een klasse IIa medisch

hulpmiddel

16
met een klasse IIb medisch

hulpmiddel

13
met een klasse III medisch

hulpmiddel

14
performantiestudies met in vitro diagnostica

Trend
Toename van klinische onderzoek met medische hulpmiddelen met 55 %
waarschijnlijk als gevolg van de impact van de nieuwe verordening die in 2021 in
werking zal treden.

Terug naar boven

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk
gebruik) 
Dossiers voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel

brengen

2
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de nationale

procedure

155
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

405
nieuwe aanvragen voor een

vergunning voor het in de handel
brengen via de wederzijdse
erkennningsprocedure of de

decentrale procedure

6
hernieuwingen met België als

rapporteur of co-rapporteur via de
centrale procedure

623
Afgesloten dossiers waarvan

8
(37,5 %) nieuwe vergunningen

voor het in de handel brengen via
de nationale procedure

137
 (8 %) nieuwe vergunningen voor

het in de handel brengen via
de wederzijdse

erkennningsprocedure of de
decentrale procedure als

rapporteur of co-rapporteur via CP

391
(94 %) variaties met België als
rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

4
(25 %) hernieuwingen met België
als rapporteur of co-rapporteur via

de centrale procedure

1
België referentielidstaat

6
België rapporteur of co-rapporteur voor nieuwe vergunningen voor het in de

handel brengen via de via centrale procedure

Trend
De doelstelling voor het aantal (co)-
rapporteurships voor nieuwe aanvragen voor
een vergunning voor het in de handel brengen
wordt ook in 2020 behaald. Het volume aan
dossiers blijft stijgen.

Nieuw
Er werd een nieuw team aangesteld voor de
ondersteuning van het wetenschappelijk comité
voor de evaluatie van menselijke
geneesmiddelen van het Europees
geneesmiddelenbureau. Dit team dat meteen
zware inspanningen heeft moeten leveren
omwille van de coronapandemie. Het aantal
vergaderingen en overlegmomenten nam
aanzienlijk toe. De doorlopende evaluatie
(rolling review) van de COVID-19-vaccins
zorgde voor nieuwe ervaring.

Trend
Er is een lichte daling voor de nieuwe
aanvragen via de wederzijdse
erkenningsprocedure of de decentrale
procedure.

Homeopathische geneesmiddelen

4
nieuwe aanvragen voor een
vergunning voor het in de

handel brengen

31
nieuwe aanvragen voor

registratie

102
variaties

5
vijfjaarlijkse hernieuwingen

15
referentiedossiers met kwaliteitsgegevens van

stamproducten of farmaceutische vormen die nodig zijn voor
het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel
brengen van een complex homeopathisch geneesmiddel

230
(88 %) afgesloten dossiers

31 aanvragen voor een vergunning voor het in de handel
brengen
53 aanvragen voor registratie
89 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen
53 referentiedossiers

Trend
Meer variaties en notificaties werden ingediend maar het aantal
aanvragen voor nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen
en voor registraties daalden. Het werden meer dossiers afgesloten
en de afsluittermijnen verbeterden in vergelijking met 2019.

Nieuw
Er werd een akkoord en eerste actieplan afgesloten met de sector
voor het regulariseren van homeopathische geneesmiddelen.

Kruidengeneesmiddelen

63
variaties

9
vijfjaarlijkse hernieuwingen

57
(91 %) afgesloten dossiers

53 variaties
4 vijfjaarlijkse hernieuwingen

COVID-19
Verschillende medewerkers die normaal gezien dossiers voor
homeopathische of kruidengeneesmiddelen behandelen, ondersteunden
andere diensten tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij het zoeken naar
voorraden van essentiële geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik

Vergunningen voor
klinische proeven

12
aanvragen voor klinische proeven

Dossiers voor het verkrijgen van een
vergunning voor het in de handel brengen

70
nieuwe aanvragen voor

een vergunning voor het in
de handel brengen

88
hernieuwingen

713
variaties

Verschillende procedures voor vergunningen voor het in handel brengen of variaties

900
afgesloten dossiers waarvan

78
nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

73
hernieuwingen

743
variaties waarvan 

622
variaties type

IA/IB

27
variaties type

II klinisch

94
variaties type
II analytisch

1
België referentielidstaat van

nieuwe vergunningsaanvragen
via de wederzijdse

erkenningsprocedure of de
decentrale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van
vergunningsaanvragen via de

nationale procedure

2
België rapporteur of co-

rapporteur van Europese
wetenschappelijke advies

aanvraag

2
België rapporteur of co-

rapporteur van aanvraag tot
Minor Use Minor Species-

classificatie

Trend
Ten opzichte van 2019 is het aantal nieuwe dossiers in 2020
lichtjes gedaald. Maar 2019 was een uitzonderlijk jaar met een
groot aantal ingediende variaties in het kader van de Brexit.
Algemeen zien we over de laatste paar jaar een stijging van
bijna een kwart meer dossiers voor diergeneesmiddelen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese verordening voor
diergeneesmiddelen voorzien voor begin 2022 vergt heel wat
voorbereidend werk: opmaken van procedures voor nieuwe
processen, aanpassen van bestaande processen, opmaken van
guidance documenten, interne databases aanpassen, nieuwe
wetgeving opmaken …

Terug naar boven

Afdeling Evaluatoren

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

434
evaluatierapporten voor initiële aanvragen

voor klinische proeven

36
evaluatierapportenevaluatierapporten voor

schrijnende gevallen of medische
noodprogramma’svoor CU’s of MNP’s

136
nationale en Europese wetenschappelijke

adviezen

58
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

257
evaluatierapporten voor variaties type II

Diergeneesmiddelen

3
Europese wetenschappelijke adviezen

23
evaluatierapporten voor nieuwe vergunningen voor het in de handel

brengen

38
evaluatierapporten voor variaties type II

Medische hulpmiddelen

62
evaluatierapporten voor aanvragen voor klinische proeven

COVID-19
De coronapandemie had een enorme impact op de afdeling Evaluatoren: verkorte evaluaties
voor aanvragen voor klinische proeven en wetenschappelijk advies, een actieve rol van de
evaluatoren bij de marktvergunning voor de coronavaccins, nauwgezette opvolging van de
wetenschappelijke comités bij het EMA en wetenschappelijke ondersteuning buiten de
normale procedures of het normale takenpakket. Ondanks alles werden de vooropgestelde
doelstellingen voor 2020 behaald. De afdeling leverde bijzondere inspanning en legden een
grote flexibiliteit aan de dag.

Trend
De termijnen voor de behandeling van
aanvragen voor het in de handel brengen en
voor variaties via de nationale procedure
steeg licht na jarenlange dalingen. Dit was
volledig te wijten aan de toegenomen
werklast door de coronapandemie.

Terug naar boven

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch
Advies

Nationaal wetenschappelijk-technisch advies

60
ingediende dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

39
type I waarvan

6
type II

15
type III

23 binnen het speerpunt VACCINS
14 voor geneesmiddelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen uitgewerkt
samen met de dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano
16 voor vaccins uitgewerkt samen met de dienst Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten van Sciensano
4 Helsinki procedures waarbij input werd gegeven over het regulatoir statuut of de
classificatie van een borderline product

58
afgesloten dossiers wetenschappelijk-technisch advies voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Trend
Het aantal nationale aanvragen voor
wetenschappelijk-technisch advies steeg met
88 % in vergelijking met 2019. 

Deze stijging is een combinatie van aanvragen
over de ontwikkeling van vaccins en
geneesmiddelen tegen COVID-19, de
toepassing van de reduced/zero fee voor
wetenschappelijk-technisch advies die in 2019
werd gelanceerd en de opstart van het
Europees pilootproject voor gelijktijdig
nationaal wetenschappelijk advies van het
Europese vatwerk van Innovation Offices
waarin het FAGG een actieve rol speelt. Een
groot aantal aanvragen valt binnen het
speerpunt VACCINS, dat bevestigt het belang
van dit expertisedomein van het FAGG.

Nieuw
13 aanvragen behandeld binnen het Europese
pilootproject van gelijktijdig nationaal
wetenschappelijk advies

20 ingediende aanvragen voor
geneesmiddelen tegen COVID-19. Voor
geneesmiddelen tegen COVID-19 werd een
versnelde procedure in het leven geroepen.

Trend
In 2020 steeg het aantal behandelde
aanvragen voor wetenschappelijk advies met
meer dan een kwart ten opzichte van 2019.

Het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies (voor menselijk
gebruik) gecoördineerd door Belgische
coördinatoren bedraagt 24,8 % van alle
Europese adviesaanvragen.

In het kader van de COVID-19-pandemie
leverde België een belangrijke bijdrage door
de actieve coördinatie van 17 COVID-19-
gerelateerde aanvragen voor wetenschappelijk
advies, in samenwerking met de Emergency
Task Force van het Europees
Geneesmiddelenbureau.

Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies

177
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan

11
voor het speerpunt VACCINS

17
voor COVID-19 gerelateerde

geneesmiddelen waarvan 14 via
de versnelde procedure

2
voor prioritaire geneesmiddelen

4
voor biomerkers

2
Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor diergeneesmiddelen

Trend

In vergelijking met 2019, zien we een stijging van 25,5 % voor het aantal Europese aanvragen voor
wetenschappelijk advies. De Belgische experten coördineerden bijna 25 % van het aantal Europese aanvragen
voor wetenschappelijk advies voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Specifiek voor COVID-19 dossiers leverde België een belangrijke bijdrage door de actieve coördinatie van 17 COVID-
19 gerelateerde adviezen in samenwerking met de Emergency Task Force van het Europees geneesmiddelenbureau.

Het aantal Europese aanvragen voor wetenschappelijk advies voor dierlijk gebruik daalde van 3 naar 2.

Vragen

125
vragen werden beantwoord waarvan 88 % beantwoord binnen de 5 werkdagen. Dit betekent een stijging van 12 % in vergelijking met 2019.

COVID-19

13 project-infovergaderingen met lokale innovatoren over een gepland
geneesmiddelenontwikkelingsproject, allemaal over COVID-19 gerelateerde projecten.

Door de coronacrisis werd in 2020 prioriteit gegeven aan de behandeling van nationale en Europese
aanvragen voor wetenschappelijk-technisch advies en werd besloten om de informatieve
portfoliovergaderingen en aanvragen voor projectinfovergaderingen die niet gerelateerd zijn aan COVID-
19, tijdelijk te pauzeren en voorrang te geven aan wetenschappelijk-technisch advies.

Terug naar boven

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Vergunningen voor grondstoffen
gebruikt in magistrale en

officinale bereidingen
Nieuw

De aanvraagprocedure voor de vergunning van grondstoffen werd
vereenvoudigd en het opvolgen van aanvragen is geoptimaliseerd.

Trend
Het aantal aanvragen voor de vergunning van grondstoffen is met 20
% gedaald ten opzichte van 2019, voornamelijk door een daling van
de activiteiten door de coronapandemie.

Speerpunten

Early phase development

131
aanvragen voor fase I-klinische proeven waarvan 66 aanvragen voor proeven met een eerste toediening aan mensen

Oncologie

189
aanvragen voor klinische proeven met oncologische geneesmiddelen, waarvan

14
in een pediatrische populatie

9
met geneesmiddelen voor geavanceerde

therapieën

28
in het kader van vrijwillige

harmonisatieprocedure voor oncologische
geneesmiddelen

Vaccins

15
aanvragen voor klinische proeven met vaccins in België

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven
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Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
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269
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Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.
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Trend
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Terug naar boven
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COVID-19
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19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.
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6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord
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Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven

© 2022 – FAGG | Volg ons   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Informatie over het FAGG www.fagg.be andere informatie en diensten van de overheid

HOME DE CORONACRISIS  MIJLPALEN  ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact



87

NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

POST vergunningPOST vergunning
bevoegd voor alle activiteiten na de eerste
vergunning voor het in de handel brengen van
een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) 

Vigilantie 

Menselijk Lichaamsmateriaal  

Gezondheidsproducten 

Goed gebruik 

Afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en
hernieuwingen)

Aanvragen tot variaties en hernieuwingen van vergunningen voor het
in de handel brengen

6 764
dossiers ingediend

6 006
dossiers afgesloten

daarvan werden 3 738 dossiers afgesloten met impact op de
vergunning voor het in de handel brengen en de bijsluiter

Trend

Sterke daling in het respecteren van de legale termijn voor het afsluiten van IA/IB-
variaties van wederzijdse erkenningsprocedures zonder of met kleine impact op de
afsluitdocumenten. Dit komt door een daling van het aantal medewerkers en de inzet
van medewerkers voor het beheer van de coronacrisis. De focus ligt op de dossiers
waar voor de implementatie een expliciete goedkeuring door het FAGG nodig is.

Afgesloten vergunningen door parallelinvoer

Trend
Stijgende trend in aantal aanvragen
voor parallelinvoer (34 % meer dan
2019).

Contactcenter

2 229
vragen beantwoord

Terug naar boven

Afdeling Vigilantie 

12 326
meldingen ontvangen

3 697
vigilantiedossiers ontvangen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

7 147
meldingen van bijwerkingen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik ontvangen

156
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Trend
Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is het aantal
meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk
gebruik in 2020 licht gedaald.

COVID-19
In 2020 ging er bijzonder veel aandacht uit naar de opvolging
van de veiligheid van de gebruikte geneesmiddelen voor de
behandeling van COVID-19 en naar de ontwikkeling van de
kandidaatvaccins. Voor het melden van bijwerkingen met een
vaccin tegen COVID-19 werd eind 2020 een specifiek online
meldingsformulier ontwikkeld.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

853
meldingen ontvangen

758
bijgewerkte veiligheidsrapporten ontvangen

Medische hulpmiddelen

3 421
meldingen voor medische hulpmiddelen

Trend
De meldingen met medische hulpmiddelen blijven jaar na jaar zo goed als lineair
stijgen, met tegenover 2019 een stijging van 10 %.

Terug naar boven

Eenheid Menselijk Lichaamsmateriaal  

Hemovigilantie (bloed en labiele
bloedderivaten)

1 405
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

12
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Trend
Het aantal meldingen van incidenten
en ernstige ongewenste bijwerkingen
met bloed en labiele bloedderivaten
stijgt. In 2020 ontving het FAGG het
grootste aantal meldingen sinds
aanvang in 2006.

Trend
In 2020 noteren we het hoogste
aantal meldingen van incidenten en
ernstige ongewenste bijwerkingen
met cellen en weefsels sinds de
opstart van deze meldingen.

Biovigilantie (cellen en weefsels)

327
meldingen van incidenten en ernstige ongewenste bijwerkingen ontvangen

27
meldingen via het rapid alert system en 23 updates (voornamelijk over westnijlvirus)

ontvangen

Terug naar boven

Afdeling Gezondheidsproducten 

Medische hulpmiddelen

935
nieuwe actoren

(fabrikanten, wettelijk vertegenwoordigers,
verdelers, invoerders) geregistreerd via het
onlineregistratiesysteem in 2020. Er zijn nu in

totaal 5 057 actoren geregistreerd.

2 078
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen

569
certificaten voor vrije verkoop van medische

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

787
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen van klasse I ontvangen

650
nieuwe notificaties

94
wijzigingen

43
terugroepingen

1 826
aanvragen voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ontvangen

1424
nieuwe notificaties

258
wijzigingen

71
terugroepingen

Implantaten en invasieve medische
hulpmiddelen gemeld aan het FAGG

Mobiele applicaties gemeld aan het FAGG

COVID-19
Het werk van de afdeling werd sterk beïnvloed door de COVID-19-
crisis. De medewerkers moesten onder meer de medische
hulpmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-
19-patiënten identificeren, leveranciers vinden voor bijvoorbeeld
maskers, beschermingsmateriaal en testen, de mogelijkheid
onderzoeken om niet-conforme hulpmiddelen toch in de handel te
laten brengen, de federale voorraden beheren om ziekenhuizen die
te kampen kregen met tekorten te helpen, richtlijnen uitwerken voor
de alternatieve vervaardiging van bepaalde medische hulpmiddelen
bij tekorten en evalueren en valoriseren van testen.

Nieuw
De implementatie van de nieuwe Europese Verordening voor
medische hulpmiddelen (2017/745) die voorzien was voor mei 2020
werd met een jaar uitgesteld door de COVID-19-crisis. In 2020 was
er nog heel wat voorbereidend werk om nationale wetgeving en
uitvoeringsbesluiten te voorzien en hierover te communiceren met
de betrokken sectoren (ziekenhuizen, industrie …). Ook voor de
Europese Verordening voor in-vitrodiagnostica (2017/746) die in mei
2022 in werking zal treden, werd in 2020 heel wat voorbereidend
werk verricht.

Terug naar boven

Afdeling Goed Gebruik

813
vragen van patiënten beantwoord

Bijkomende risicobeperkende activiteiten

90
RMA-dossiers goedgekeurd

Reclame voor het grote publiek

726
nieuwe notificaties van reclame

afgeleverd

92
hernieuwingen notificaties van

reclame afgeleverd

66
nieuwe visumaanvragen voor
reclame op radio of televisie

afgeleverd

16
hernieuwingen visumaanvragen

voor reclame op radio of
televisie afgeleverd

Databank
nieuwe fiches voor geneesmiddelen in de authentieke bron van alle in België vergunde geneesmiddelen met de status van commercialisatie per verpakking en

eventuele onbeschikbaarheden (E+R-applicatie) 

2 220
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

269
voor diergeneesmiddelen

2 502
updates van centraal vergunde

geneesmiddelen

Sunset clause

10
afwijkingen in de toepassingen van

de sunset clause behandeld

Onbeschikbaarheden van
geneesmiddelen

2 393
meldingen over onbeschikbaarheden van geneesmiddelen ontvangen

De meest voorkomende redenen zijn vertraging in de productie (47 %) en een verhoogde vraag (18
%). De gemiddelde duur van een onbeschikbaarheid in 2020 is 37 dagen.

Terug naar boven

© 2022 – FAGG | Volg ons   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Informatie over het FAGG www.fagg.be andere informatie en diensten van de overheid

HOME DE CORONACRISIS  MIJLPALEN  ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact



NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven

© 2022 – FAGG | Volg ons   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Informatie over het FAGG www.fagg.be andere informatie en diensten van de overheid

HOME DE CORONACRISIS  MIJLPALEN  ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

97



98

NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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NL EN FR DE

Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Directoraat-generaalDirectoraat-generaal

InspectieInspectie
bevoegd voor alle inspectie- en
controleactiviteiten

Industrie 

Distributie 

Aflevering 

Vergunningen 

Medische Hulpmiddelen 

Speciale Onderzoekseenheid 

Afdeling Industrie

Inspecties

204
goede fabricage praktijken

inspecties

22
goede klinische praktijken
inspecties geneesmiddelen

Rapid alert system

319
rapid alerts kwaliteit geneesmiddelen

93 klasse 1
156 klasse 2
58 klasse 3
12 fraude/namaak
270 menselijk gebruik
37 diergeneeskundig gebruik
6 grondstoffen
6 producten voor onderzoek

Analyses van producten op de markt

199
geneesmiddelen

185
bereidingen

30
grondstoffen

158
in beslag genomen producten

Terug naar boven

Afdeling Distributie

Inspecties

7
inspecties voor reclame voor geneesmiddelen

32
goede distributiepraktijken (routine)

105
goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor het
verkrijgen of het wijzigen van een distributievergunning

72 onderzoeken
33 inspecties op vraag

9
farmacovigilantie-inspecties

3 geneesmiddelen voor menselijk gebruik op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, thema-inspectie
1 geneesmiddelen voor menselijk gebruik, re-inspectie
1 diergeneesmiddelen op vraag van het Europees
Geneesmiddelenbureau
2 diergeneesmiddelen (routine)

37
inspecties menselijk lichaamsmateriaal

4
inspecties bloedinstellingen

Onderzoeken

66
onderzoeken in verband met de distributie

van geneesmiddelen

4
farmacovigilantie-onderzoeken

geneesmiddelen voor menselijk gebruik

1
farmacovigilantie-onderzoeken

diergeneesmiddelen

Notificaties

284
notificaties van de lokale farmacovigilantie-verantwoordelijke

Controle van de reclame en van andere promotieactiviteiten voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten

94
onderzoeken geneesmiddelen

Erkenningsnummer verantwoordelijke bevoegde persoon

28
erkenningsnummers verantwoordelijke voor de voorlichting

100
wijzigingen in het beheer van de verantwoordelijke voor de

voorlichting

Wetenschappelijke en juridische vragen over goede
distributiepraktijken

549
antwoorden op wetenschappelijke en juridische vragen (20 % hoger dan in 2019)

Communicatieactiviteiten

76
externe communicaties

Nieuw
Door de impact van de COVID-19-pandemie is in 2020 gestart met
het uitvoeren van inspecties op afstand (online). Deze manier van
werken zal zeker mogelijk blijven in de toekomst.

COVID-19
De afdeling Distributie is net als de te inspecteren bedrijven zwaar
geïmpacteerd door de COVID-19-pandemie: onder meer de
lockdown en het verplichte telewerk bemoeilijkten het uitvoeren van
inspecties ter plaatse gedurende bijna het ganse jaar. 
Alle medewerkers van de afdeling Distributie werden, ten koste van
de routineactiviteiten, ingeschakeld in dringende projecten, zoals de
bijzondere spoedhulpdienst tijdens de eerste golf, het toezicht op
groothandelaars-verdelers, bijdrage aan het opstellen van de
verschillende overheidscontracten in het kader van de
vaccinatiecampagne en aan de concrete uitvoering van de distributie
van COVID-19-vaccins.

Trend
In 2020 werd de hoogste prioriteit gegeven aan de verplichte
farmacovigilantie-inspecties geneesmiddelen op vraag van
het Europees Geneesmiddelenbureau waar België
verantwoordelijk is wanneer de pharmacovigilance system master
files in België is gelokaliseerd.

Ondanks de impact van de COVID-19-crisis is de afdeling Distributie
er toch in geslaagd de prioritaire doelstellingen te behalen; zowel de
aanvragen voor nieuwe vergunning als de aanvragen voor
wijzigingen aan bestaande vergunningen werden behandeld en er
werden zoveel mogelijk vragen beantwoord en onderzoeken
uitgevoerd. Op Europees niveau werden alle goede
distributiepraktijken vergunningen automatisch verlengd tot 31
december 2021, zo werden de routine goede
distributiepraktijken inspecties geen prioriteit meer. Dit was ook
zo voor de inspecties reclame voor geneesmiddelen.

Terug naar boven

Afdeling Aflevering

Inspecties

354
voor het publiek opengestelde apotheken

1
herinspectie voor het publiek

opengestelde apotheken

59
ziekenhuisapotheken voor

geneesmiddelen

1
herinspectie ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen

427
veterinaire depots

Onderzoeken

20
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(administratieve dossiers)

137
onderzoeken aflevering geneesmiddelen

(juridische dossiers)

Vragen

418
vragen over de aflevering van

geneesmiddelen

COVID-19
Omwille van de impact door de COVID-19-crisis werden de
inspecties van voor het publiek opengestelde apotheken en
ziekenhuisapotheken voor geneesmiddelen volledig opgeschort bij
het uitbreken van de crisis.

Tussen midden maart 2020 en september 2020 werden 582 vragen
behandeld die te maken hadden met de medische noodsituatie door
mogelijke tekorten van geneesmiddelen.

Trend
Bij de administratieve en juridische onderzoeken is een daling van
respectievelijk 65 % en 14 % ten opzichte van 2019. Redenen: de
COVID-19-crisis en de algemene verordening.

Terug naar boven

Afdeling Vergunningen

Hormonen en antibiotica

43
nieuwe vergunningen

83
hernieuwingen

22
letters of no objection

(importcertificaten)

131
uitbreidingen/wijzigingen van

vergunningen

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

Activiteitenvergunningen

nieuwe-jaarlijkse vergunningen

17
zonder inspectie

87
wijzigingen aan jaarlijkse vergunningen

696
inspecties op vergunningen voor in- en

uitvoer

8
met inspectie

7 482
vergunningen voor in- en uitvoer

2
extra inspecties activiteitenvergunning

6 284
verdovingsbons (per 100 bons)

63
letters of no objection (importcertificaten)

180
validaties Schengenverklaringen

Precursoren

8
nieuwe vergunningen

74
hernieuwingen of wijzigingen

7
importvergunningen

837
exportvergunningen

56
verdachte orders en transacties

7
inspecties vergunningen

18
letters of no objection

(importcertificaten)

Productie en distributievergunningen

292
vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

30
vergunningen voor
fabricage/distributie

farmaceutische grondstoffen

23
kopies vergunningen voor

fabricage/distributie
farmaceutische grondstoffen

286
certificaten voor goede

fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

582
kopies van vergunningen voor

fabricage/distributie van
geneesmiddelen

2 351
kopies van certificaten voor

goede fabricagepraktijken/goede
distributiepraktijken

1 729
certificaten voor farmaceutische

producten

1 009
e-legalisaties van documenten

Menselijk lichaamsmateriaal en bloedinstellingen

70
erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

16
voorlopige erkenningen instelling menselijk lichaamsmateriaal

10
wijzigingen erkenningen instelling menselijk

lichaamsmateriaal

4
erkenningen importerende instelling

menselijk lichaamsmateriaal

7
erkenningen biobank

Apotheken

Nieuwe aanvragen voor de Vestigingscommissie voor
apotheken

42
overbrenging grote afstand

42
overbrenging directe omgeving

11
tijdelijke overbrenging

35
fusie apotheken

34
tijdelijke sluiting

Registratieformulieren kadaster van apotheken

140
opening, overbrenging of fusie

936
andere wijzigingen

288
gegroepeerde wijzigingen

473
wijziging apotheker-titularis

14
duplicaat van de vergunning/registratie

12
machtigingen van apothekers klinisch biologen

Depothoudende dierenartsen

313
notificaties van een veterinair depot

Trend
Het aantal elektronische handtekeningen is sterk verhoogd door de
COVID-19-crisis.

Terug naar boven

Afdeling Medische Hulpmiddelen

4
inspecties goede klinische
praktijken met medische

hulpmiddelen

34
inspecties fabrikant medisch

hulpmiddel in België

1
inspectie aangemelde instanties

in het buitenland

2
inspecties aangemelde instanties

in België

52
inspecties distributeurs
medische hulpmiddelen

1
inspectie

gezondheidzorgbeoefenaa
rs (depot/zaak)

13
inspectie ziekenhuizen

medische hulpmiddelen

1 653
onderzoeken medische

hulpmiddelen

435
vragen over medische

hulpmiddelen

COVID-19
Het aantal onderzoeken is sterk gestegen door de COVID-19-crisis: van
ongeveer 120 tot 1 653 onderzoeken per jaar waardoor is het aantal inspecties
ten opzichte van 2019 daalde. De meeste inspecties gebeurden via overleg op
afstand.

Terug naar boven

Speciale Onderzoekseenheid 

578
onderzoeken illegale geneesmiddelen of

illegaal circuit

48
onderzoeken illegale gezondheidsproducten

of illegaal circuit

748
dossiers van bijstand aan politie en parketten

5 079
gecontroleerde postpakketten

181
controles van zendingen in transit (bestemd voor een andere

Europese lidstaat)

Trend
Van alle in beslag genomen geneesmiddelen die per post (of
koerier) illegaal het land binnen kwamen, vallen 73 % in de
categorie van producten die de prestatie zouden verhogen en het
uiterlijk verbeteren (lifestyledrugs). Binnen de categorie blijven de
producten tegen erectiele dysfunctie (sexual enhancers) met 60 %
het meest populairst. Vermageringsproducten, bruinings- en
huidbleekmiddelen, samen met producten die de veroudering
zouden tegengaan maken 13 % uit.

COVID-19
Vanaf het begin van de pandemie werden er COVID-19 gerelateerde
geneesmiddelen in beslag genomen. Het ging hierbij vooral om
chloroquine en derivaten die het immuunsysteem licht
onderdrukken. We vonden ook antivirale middelen, antibiotica en
(Chinese) voorschriftvrije geneesmiddelen. Later werd ook het anti-
parasitair geneesmiddel ivermectine aangetroffen. 

Er werden nooit vervalste of niet-conforme vaccins tegen COVID-19
aangetroffen in postzendingen.

Zeker in het begin van de COVID-19 crisis werd de dienst zwaar
geïmpacteerd door de invoer van illegale en/of niet-conforme
mondmaskers. Deze dossiers werden afgehandeld in nauwe
samenwerking met de afdeling Medische Hulpmiddelen van DG
Inspectie.

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.
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Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven

© 2022 – FAGG | Volg ons   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Informatie over het FAGG www.fagg.be andere informatie en diensten van de overheid

HOME DE CORONACRISIS  MIJLPALEN  ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

NL EN FR DE

TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven

© 2022 – FAGG | Volg ons   

NL EN FR DE Webdesign by Motionmill

Informatie over het FAGG www.fagg.be andere informatie en diensten van de overheid

HOME DE CORONACRISIS  MIJLPALEN  ONZE RESULTATEN PER DIENST  ONLINE BEVRAGING

Privacy Disclaimer Klachten Online bevraging Contact

NL EN FR DE

TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 
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Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092
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Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020
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Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010
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Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven
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232
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Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven
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Trend
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Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven
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externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)
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Kwaliteitsdocumenten en processen
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In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven
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Post
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Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening
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557
documenten werden vertaald

807 322
woorden
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Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.
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Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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NL EN FR DE

TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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NL EN FR DE

TransversaleTransversale
OndersteuningOndersteuning Managementondersteuning 

ICT 

Budget en beheerscontrole 

Communicatie 

Wetgeving en Geschillen 

Personeel en Organisatie 

Kwaliteit 

Facility 

Internationale Betrekkingen 

Managementondersteuning 

Georganiseerde vergaderingen

Beantwoorde vragen

Trend
Vijf keer meer parlementaire vragen ontvangen door het FAGG in

vergelijking met 2019.

Trend

Een daling van 76 % voor het aantal vragen van burgers.

Terug naar boven

Afdeling ICT

Cel Projecten en Ontwikkeling

Verdeling van activiteiten

Cel operaties

Team Service Desk

3 659
vragen aan de Service Desk

Team Infrastuctuur

99,85 %
De meest gebruikte informaticasystemen van het FAGG waren

gemiddeld 99,85 % van de tijd operationeel.

Terug naar boven

Afdeling budget en beheerscontrole

Uitgaven
Uitgaven Begroting 2020 Realisatie 2020

Uitgaven voor personeel 44 302 739 40 521 998

Andere personeelskosten 1 982 165 706 062

Expertise 10 842 055 827 092

Uitgaven niet-ICT 5 545 338 2 499 393

Uitgaven ICT 10 800 069 10 877 795

Vermogensuitgaven niet-ICT 86 828 8 483

Vermogensuitgaven ICT 627 142 140 058

Subsidies NAT-bloedtesten 7 726 607 7 726 607

Andere uitgaven en subsidies 12 114 656 11 462 467

Terugbetalingen aan de Staat 0 7 784 099

Inkomsten
Inkomsten Realisatie 2020

Heffingen 30 en 15 centiemen 8 296 010

Registratievergoedingen 8 537 126

Belastingen op medische hulpmiddelen 12 875 022

Vergoeding EMA 7 446 145

Vergoeding klinische proeven 3 160 554

Heffingen 50 centiemen 4 603 710

Vergoedingen PSUR 734 161

Andere vergoedingen 17 036 884

Dotaties 28 048 604

Nieuw
Versterkte inzet op digitalisering.

Implementatie van het Online Declaration Systeem (ODS). Met dit systeem kunnen
vergunninghouders en groothandelaars hun aangiften voor de retributie van verkochte
verpakkingen online doen.
Binnenkomende facturen kunnen nu rechtstreeks vanuit de mailbox digitaal in het
boekhoudprogramma worden verwerkt. De validatie van de facturen door FAGG-medewerkers
verloopt ook volledig digitaal. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de facturen binnen de
week kunnen worden betaald. 
Wanneer we over een e-mailadres van de klant beschikken worden de facturen via e-mail
verstuurd.

Nieuw
Ondersteunende rol in de
coronacrisis: opstellen van
aankooporders en van nota’s voor de
Inspectie van Financiën.

Terug naar boven

Afdeling communicatie

783
beantwoorde persvragen

164
nieuwsberichten op de website

232
interne nieuwsbrieven

> 2 miljoen
weergaven op sociale media

Trend
Er is door de coronacrisis een stijging van 50 % voor zowel de nieuwsberichten op de
FAGG-website als de persvragen in vergelijking met 2019. Er zijn de helft meer interne
nieuwsbrieven naar het personeel gestuurd door onze verhuis en de overschakeling naar
PersoPoint voor de personeelsadministratie.

Terug naar boven

Afdeling wetgeving en geschillen 

Publicatie wetgeving

82
verzoeken tot openbaarheid van bestuur

Trend

Stijging van het aantal aanvragen voor openbaarheid van
bestuur van 21 in 2019 naar 82 in 2020.

Terug naar boven

Afdeling personeel en organisatie 

Verdeling per taal Verdeling per werkregime

Verdeling per niveau Personeelsverloop

Nieuw
Op 1 oktober 2020 heeft het FAGG zich aangesloten bij PersoPoint. PersoPoint is nu het
sociaal secretariaat voor het personeel van het agentschap en houdt zich bezig met de
persoonlijke dossiers van de medewerkers zoals verloven en het loon.

Terug naar boven

Afdeling kwaliteit

7 
Uitgevoerde interne audits

Interne audits

5 
externe audits uitgevoerd door de Federale Interne Audit (FIA)

Ontvangen klachten Klachten

Kwaliteitsdocumenten en processen

Trend

In 2020 werden er beduidend minder kwaliteitsdocumenten opgemaakt, voor de hand
liggende reden: de COVID-19-crisis die de werklast bij de medewerkers sterk heeft
verhoogd waardoor de opmaak van kwaliteitsdocumenten als niet-prioritair werd
beschouwd. Zeven van de negen geplande interne audits werden uitgevoerd. Slechts de
helft van de voorziene risicoanalyses werden uitgevoerd.

In 2020 ontving de afdeling Kwaliteit 125 klachten. Opvallend hierbij is dat een derde van
de klachten tegen de stakeholders handelt over het griepvaccin en meer bepaald over de
vaccinatiestrategie en de onbeschikbaarheid van de griepvaccins.

Terug naar boven

Eenheid facility

Post

78,1 %
Gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening

Team vertaling

557
documenten werden vertaald

807 322
woorden

63 %
intern vertaald

Terug naar boven

Eenheid internationale betrekkingen 

Internationale vergaderingen

Terug naar boven
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www.fagg.be

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Tel +32 2 528 40 00

http://www.fagg.be

